
 

 

 

 

 

 

24.11.2011 neděle 

Ten vedoucí je ale vážně blbec. Já už se na tu práci na té poště ale vážně vyseru, copak jsem 

nějaký robot nebo co. Nesnesitelný chlap, ale nebudu si kazit náladu. Ještě, že je tady ten 

antikvariát v Holešovicích. Alespoň jednou za týden se tam po práci zastavím a odnesu si 

domů něco zajímavého. Minule jsem tam zajímavě pohovořil s tím antikvářem, jak on se 

jenom sakra jmenuje, má takové divné jméno. No to je jedno, já si na to časem vzpomenu. 

Víte mne už delší dobu zajímá kosmologie. Nedá mi to spát. Pořád mne to pronásleduje. Kde 

ten vesmír kurva je. Že by byl nekonečný, to se mi nějak nechce líbit. No, už jsem si 

vzpomněl, Kačur, to je jeho příjmení, takže ten pan Kačur mi minule doporučil knihu od 

japonského vědce Yoshiho Ko Paralelní světy... 

 

26.11.2011 

Ne, ne, tisíckráte ne, já už se kvůli několika umaštěným tisícovkám nebudu ponižovat. Dnes 

mi zase nandal ten ochechula práci navíc jako by tam nebylo dost ženských, které by to mohly 

také udělat, ale ne, on to musí navalit na mne. Zasrané balíky, ale já na to vyzraju. 

Včera jsem se pustil do té knihy, jsou tam sice nějaké vzorce, ale s tím si taky poradím, ale 

ideje ty jsou důležitější, vždyť Einstein si s tou svoji speciální relativitou vystačil s obyčejnou 

středoškolskou matematikou. Jsou to chlapíci ti vědci, kurva, to jsou hlavy. Proč zrovna já 

musím být obklopen samými debily, ale to se všechno změní. Tak to vypadá, že je docela 

pravděpodobné, že existence jakýchsi paralelních světů je hotová věc a že se čtyřmi rozměry 

si můžeme vytřít prdel. 

 

27.11.2011 

Tak jsem se zase zastavil v antikvariátu. Bohužel na mne dnes pan Kačur neměl čas, ale já si 

odtud stejně vždycky něco odnesu. Úplně náhodou mi padla do oka Praha Esoterická. Já sice 

na nějaké ty duchy nevěřím, holt mám za sebou vědu, ale seznámit se s jinými názory není od 

věci. Nejsem přeci žádný dogmatik a s protivníkem jsem ochoten diskutovat,  jenom toho 

zmrda vedoucího bych rozstřílel na cimprcamprm, zabalil v balírně do balíku a vystřelil ho do 

prdele. Ježíši jak ten mi pije krev. 

 

28.11.2011 

Takže pokud žijeme ve dvaceti osmi dimenzích je to naprosto jednoznačné. Paralelní vesmíry 

existují, ale s tím nekonečnem jsem si stejně moc nepomohl, protože jich je taky nekonečně 

mnoho, Alespoň je to zajímavější než jedna čtyřrozměrná bublina nafouknutá do nekonečna,  

ale kde se to tady všechno vzalo. Půjdu se zítra zeptat antikváře. Ta Praha Esoterická mne 

kupodivu také zaujala. Prý je její název odvozen od slova Práh, no to jsem věděl už dávno, že, 

jak to tam je, že ta Libuše viděla nějakého tesaře jak tesá práh a s velkou slávou pronesla cosi 

o hvězdách a že tady to zkrátka kluci bude stát a teď mi doběhněte pro toho Přemysla ať taky 

něco mám z toho života, ale v té knize se tvrdí, že to znamená něco jako práh přes nějž se dá 

vstoupit do jiných světů. A máme to tady, jak to všechno pěkně zapadá. Prý někde 

v Nebovidské ulici by to mělo být. Ta brána. Budu muset zavolat autorovi, abych si o tom 

popovídal. To mě vážně zajímá. Jenom doufám, že v tom druhém světě nepotkám toho zmrda 

vedoucího, to by mě z toho vážně jeblo. 

 

   Antikvariát Kačur uvádí                                                                                                     téma Paralelní světy        
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Autor Kačur  



32.11.2011 

Zkoušel jsem se dnes dovolat tomu autorovi a nakonec jsem se i dovolal, ale praštil mi 

telefonem a vůbec se nechtěl bavit. Nafoukanec, co si o sobě myslí se sežral moudrost světa. 

A co, že napsal nějakou knížku. Kašlu na něj, poradím si sám, ještě že ten antikvář je takový 

rozumný chlap. S ním se dá alespoň vážně pohovořit.Sice mi moje nápady vyvracel a tvrdil 

mi, že to nesmím brát úplně vážně, že je to jenom zajímavá hypotéza, teda ty paralelní světy, 

ale já vím svoje. Zítra vyrážím do té Nebovidské ulice. Uvidíme jak pochodím... 

 

 

33.11.2011 

Dnes jsem vedoucímu řekl, co si o něm a o jeho povedené famílii myslím. Přišel za mnou, že 

jestli bych mohl opět naložit ty balíky, na to jsem mu vynadal do idiotů a omezenců a tak 

podobně. Na poště jsem zřejmě skončil. Taky ten antikvář se už se mnou nechce příliš 

vybavovat. Toho už jsem také prokoukl, ten každému kývne jen když si něco koupí, ale budiž 

je to obchodník a je alespoň zdvořilý na rozdíl od toho zhovadilého hovada vedoucího. Tak 

jsem tu Nebovidskou ulici prochodil křížem krážem a nic jsem neobjevil kromě jakési jámy, v  

níž předstírala práci skupina cikánů , nebo co to bylo. Kam se člověk podívá všude šlendrián a 

zhovadilost, ale neodradilo mne to. Možná jsem si zvolil špatnou dobu. Musím se nad tím 

zamyslet. 

 

35.11.2011 

Tak už jsem nebyl dva dny v práci a vůbec mi to nechybí. Ale nějak ztrácím pojem o čase, ale 

ten vlastně přeci vůbec neexistuje, protože pokud je něco stále teď tak to taky nemůže 

vzniknout, prostě to nějak je. K čertu z minulostí a tou směšnou budoucností, žádná není a 

nebude, vše je nějak naskládáno v geometrickém bodu a prostor je úplná iluze. Tak jsem si 

zjistil, že další zajímavé místečko se nalézá v tzv., Zlaté uličce. Prý se tam čas od času 

objevuje domek a tamtudy prý vede cesta na druhou stranu. Zítra si to půjdu omrknout. 

 

36.11.2111 

Zmetci, zmetci, oni tam vybírají vstupné nějakých 159 korun. To snad ani není pravda....,,ale 

musel jsem to zaplatit, i když jsem jim tam všem vynadal do zmetků a smradů. Nemám to 

vůbec jednoduché a navíc uličku zavírají, takže mne večer vyvedli a já na nic nepřišel. Budu 

se tam muset vrátit a nějak to vymyslit, abych tam mohl strávit noc, ale teď se musím 

zamyslet, ano něco mne napadlo. Jak to, že ještě nikoho nenapadlo, že ten vesmír přeci někde 

je, ale kde, kurva to mne umučí, každopádně pokud je uzavřený, tak někde musí být, ale kde? 


