






IMIGRANTI
Jakub Horák
 Pozoruju z okna U Bonaparta IMIGRANTY, co tu bloudí 
s mapou před okny restaurace. Neuvěřitelné fi gury - teď 
třeba prošel tlustý Němec s nápisem „Chocolate“ na ze-
leném tričku. Předtím žena se zcela bílou tváří, vlasy vy-
česané do vysokého drdolu. Zajímavé jsou párky z jižních 
států - všechno tam vždycky řídí o hlavu menší holka, kluk 
tam vystupuje v roli štíhlého věšáku na tričko Calvin Klein. 
Holka zavelí, jde se tam, nebo onam, případně nikam, kluk 
je zvyklý, že mamá to řídí a nikdy to nerozporuje.
 Zajímavé jsou i skupinky Korejců a Japonců - tam fun-
guje nějaká vnitřní hierarchie, kterou jsem ještě zatím ne-
rozklíčoval. Vědí o sobě mnohem víc než my o nich, což je 
pro nás nebezpečné.
 Základním rysem všech turistů je ale to, že tu zoufale 
bloudí po Malé Straně, a zoufale hledají nějakou autenti-
citu, o které četli. Usměj se na ně a jsou tví. Jednou jsem 
takhle v 11 ráno pochopil, že do práce nepůjdu, a šel jsem 
k Zavěšenému kafi , kde jsem pil pivo až do noci. Vždycky 
někdo přišel, kdo si o tom přečetl v Lonely Planet, a koukal, 
kde je tedy to zajímavé, Ka� a, Hašek, alchymisti, Václav 
Havel. A já jsem na některé pokývl, a oni si strašně nadše-
ně hned přisedávali a odcházeli s nadšeným výrazem - asi 
jako bych měl já, kdybych potkal dalajlámu.
 Nakonec přišel týpek, ze kterého se vyklubal James 
Garfunkel - syn toho zpěváka. Doprovázel ho jistý Bill 
Mayer - profesor literatury v NY. Ten mu dělal takového 
mentora, který se bohatého fakana snažil udržovat v ro-
zumných mezích, takže když pak skončili u mě v Nerudov-
ce, tak se James třeba podíval na mou knihovnu a říká:
 „Kolik máš knížek? Já mám patnáct tisíc knížek.“
 „Well“ řekl mu pan Mayer „chceš říct, že tvůj otec má 
patnáct tisíc knížek.“
 Mladý Garfunkel trochu nevrle přisvědčil a přešel k ji-
nému tématu, tuším že ke kurvám v Bulharsku, kde má 
casino. 
 V turistickém průmyslu bych mohl udělat obrovskou kariéru.

















ČÍ JSOU TO DĚJINY?
Adam Borzič
Viděl jsem Mussoliniho v peleríně, tančil 
a z jeho volánů prýštilo růžové rybí světlo.
Udiven leskem jeho homole chtěl jsem vykřiknout: 
„Čí jsou tyhle dějiny?“ ale cosi jako černá ruka 
 přebývající ve strmých skalách mě zadrželo 
a já zůstal sám v oboře tiché jako kruh. 
Co jsem věděl se rozplynulo. Přimrazený k podlaze
(nebo to byl tmavý mech) pozoroval jsem spirálu tance,
lebku v záplavě pastelových tónů, kyvadlo vesmírného zániku. 

Když jsem zavřel oči, můj přítel Jakub byl Vesuv. 
Říkali jsme mu společně Slovo, ale nebylo pochyb,
že omyje Pompeje, broskvové ranní zdi skropí
rudou šedí, oba jsme totiž věděli, že muž u protějšího stolu
chce též jedním tahem pera shodit slunce z oběžné dráhy
a pláče pro ten neúplný zločin, sopka je jen předehra
nikdy neukojené chvíle. Tak jsme skočili.

A vynořili se v sametové díře, do které padal 
ze záhrobí oslnivý hlas Aleistra Crowleyho.
Ve smyčce utažené zdatným technařem
brousil egyptským broukům tykadla,
kupodivu z toho byla kupa skleněných vší 
a můj přítel vzal motorovou pilu 
a nařezal tolik růží, kolik se do nás vešlo,
až praskla smyčka a černý mág se rozplakal. 

Tehdy jsme poznali.
A vrazili těm zpitvořeným dějinám do zad nůž.

BĚLUŠKA
Pavel Ka� a
 Prásk, a mám kulku v hlavě. Je pro vás důležité jestli jsem 
muž nebo žena? Jedno vím jistě, třicet let se nám neukáže 
otec a teď tohle. Kdyby se byl dostavil do činoherního klu-
bu, byly by mi tři roky, setkali bychom se poprvé s Liborem 
Fárou. Schůzka byla sjednána na dnešek. Směl se dozvě-
dět o nenarozeném dítěti a chtěl mi o sobě něco prozradit. 
Prozradit mi o slavném géniu Národního divadla Sklenářo-
vé Malé. Je to má krev. Já sám si dnešní divadlo nedovedu 
představit bez jména  Běla Ka	 ová.
 Resumé je, že se dostáváme do siločar divadelního dění 
a dráhy života kříží osudy umělců i diváků, jimž není lhostej-
ný osud té dcery.
 Dostáváme  se do světa tříčlenné rodiny, která se marně 
snaží vypátrat původ svých problémů.
 Já jsem sice malá, ale nikdo si ze mě střílet nebude. Já 
jsem ten náboj! Jsem ta Malá. Běla Ka	 ová. Já být u Li Pa, 
který vydává tyhle noviny, nebyla bych nešťastné dítě. Ne-
nech se mnou inspirovat vlastně k světu zády. Ve věku tří 
let jsem vlastní spisovatelka, fotogra	 a, fi lmová amatérka, 
malířka, herečka, performerka, animátorka a stále přibírám. 
Nechávám se fotit v náručí panenské přírody, kde fotívá 
svou rodinu pan Jindřich Přibík.
 Na Tvůj příchod jsem se jako sochař připravoval už pět 
let před tím, než si se narodila. Vždy jsem pociťoval toto 
poslání jako boží vnuknutí a chtěl jsem jsem zvítězit. Stát 
se největším sochařem na světě. Věděl jsem jistě, že jsme 
k tomu předurčeni, Ty a já. Na cestě však byly mnohé nástra-
hy a někdy nastávaly zdrcující pochyby. Nemohl jsem touto 
cestou přijít k velkému bohatství, ani jsem nezačal úspěšně 
podnikat, tak  jako např. David ani jako Tvá babička. Vždy 
když jsem vytvořil nějakou velikou sochu, doklad Tvé exis-
tence, záhy jsem o ni přišel při nějakém neštěstí. Tak, jako se 
zřítil patnáctimetrový Zlatý vlásek, přišel jsem i o Obří em-
brio. Adam uhořel jako Jan Palach z Tvého Kosmického pla-
vidla zbyl jen popel. A když jsem stvořil  z Princezny Anděla, 
který bedlivě střežil Tvůj návrat k oběma rodičům, vysadili 
jsme ho právě v pohádkovém království, aby dohlížel než 
celá Země bude opravena.











REALITA POHLEDEM KRÁLOVSKÉHO ŠAŠKA
Mikuláš Vymětal
 Bratr Jan Paleček (cca 1400 - 1470), šašek českého krále Jiřího z Poděbrad, vstoupil 
do legend i pohádek. Paleček byl v mnoha ohledech netypický - ač rytíř, byl zřejmě čle-
nem vznikající Jednoty Bratrské, králem Jiřím pronásledované. Přesto byl královským 
šaškem. Svůj čas dělil mezi službu u krále a vagantství po českých zemích, které podle 
legend trávil fyzickou prací pro druhé a rozdáváním svého - poměrně vysokého - platu 
a šatstva chudým (Bratr Paleček mnoho sukní do roka míval, neb kdykoli viděl člověka 
nuzného bez sukně (kabátu), hned dal jemu svou sukni. A přijda ke králi, řekl: „Bratře 
králi, dej mi sukni,nebo jsem první dal Pánu Bohu.“ Řekl k němu král: „A kde jsi viděl 
Pána Boha, že jsi jemu sukni dal?“ Odpověděl Paleček : „A zdali neznáš Písma: „Co jste 
mému nejmenšímu učinili, mně jste učinili?“). V Palečkových příbězích vidíme protest 
proti dělení společnosti na stavy, který známe také od zakladatele Jednoty Petra Chel-
čického. Jeho služba připomíná nejspíše biblické proroky - rytíř se zastává nevinně od-
souzených - vymůže spravedlivý proces pro pana Dubčanského, jehož tím zachrání od 
šibenice,  donutí ovdovělou paní Říčanskou, aby vrátila poddanému sedlákovi neprá-
vem zabavené tři kopy grošů, v královské radě píše (jenom tím, že dělá čáry u jmen), 
zda šlechtici radí králi rovně či křivě, ostře se naváží do kanovníků od sv. Víta, nosících 
honosné kožichy, kritizuje měšťany, šlechtu, zpohodlnělou a zbohatlou církev, a občas 
i své chlebodárce - krále i královnu. Paleček jde sám proti proudu - v době masopustu 
se postí a pláče, zarmoucen tehdy rozšířeným obžerstvím, a během Velkého Pátku 
zpívá a je veselý, zřejmě v nově vznikající tradici Jednoty bratrské.   
 Palečkův příběh si Jednota přinesla do polského i německého jazykového prostře-
dí, dokonce ho do povídky přepracoval i obdivovatel Jednoty Lev Nikolajevič Tolstoj 
(česky např. Tolstoj L.N.: O bratru Palečkovi, Boh. Janda, Sfi nx 1947). Zajímavé je literární 
umístění Palečkových historií - Jednota je v několika vydáních připojila ke Komenského 
spisu Historie o těžkých protivenstvích církve české, zřejmě pro povzbuzení zesmut-
nělého čtenáře. Od Jednoty se klene určitý oblouk mravní inspirace k Tolstému, který 
sám inspiroval Mahátmu Gándhího, a ten zase Martina Luthera Kinga. U všech těchto 
velikých humanistů najdeme také něco z prorockého bratra Palečka. Jenže Palečkova 
linie vede ještě dále - některé studentské happeningy, provozované pouliční umělkyní 
Ivankou Mariposou Čonkovou  či profesorem Martinem Putnou upozorňují veselým 
způsobem na vážné morální a sociální problémy - smrt několika bezdomovců v pla-
menech na pražské Florenci, vepřín stojící na místě romského koncentračního tábora 
v Letech,  opomíjení památky Romů zavražděných za holocaustu i fašizaci odkazu sva-
tého Václava. Bratr Paleček tedy žije i dnes, žije ve svých následovnících...







KONTROLUJ ROZVĚDČÍKA
Marcel Tóth
REALITA.
Říkejme ji ona.
Je mezi námi.
Je s námi.
Je v nás.
Záleží na úhlu pohledu, ale často ji vnímáme jako nutné zlo.
Když se kácí strom, lítaj třísky.
Je společným jmenovatelem společnosti.
Bez ní by vládl chaos.
Je určujícím pojítkem pro jednotlivce, kteří by jinak nevěděli 
co dělat.
KONTROLA
Mluvíme-li o kontrole, vždy lítají třísky a za tmy i větve.
Moc kontroly jako nutné zlo.
Empatie je zakázána.
Reakcí je strach, zloba či nenávist.
Sympatie zde nemají místo.
Narušíme-li status quo, nastane
>>> Praha bez revizorů <<<
Kudy kam a co dál?
Proč a komu platit?
Kam a proč jet?
Svoboda je svazující.
Cestování osvobozující.
Paradox budoucnosti.
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