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VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

Andreas Baader se narodil v Holešovicích,

Praotec Čech se narodil v Podolí, Jan Hus 

se narodil v Karlíně, John Lennon se narodil

na Jižním Městě, Kryštof Kolumbus se narodil 

v Nuslích, Janis Joplin se narodila v Dejvicích,

dalajláma se narodil v Kobylisích, Buffalo Bill

se narodil v Bráníku, E. T. Mimozemšťan se 

narodil na Smíchově, Sex Pistols se narodili   

v Bohnicích, Božena Němcová se narodila 

v Las Vegas, Ulrike Meinhof se narodila 

v Libni. Sieg heil byznys, kapitalismus akbar!
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TOP ARGUMENT

ODS má pravdu, když nám říká, 

že ekonomická transformace 

a tvrdá úsporná opatření kladně

ovlivňují délku a kvalitu života.

Vezměme si za příklad Starou 

Paku – zatímco se tady každý 

druhý spotřebitel z mnoha 

narodí i sedmkrát za rok devíti

různým daňovým poplatnicím, 

v průběhu dlouhých deseti let  

ve městě nikdo nezemřel.

ORWELLOVY PRAŽSKÉ IMPRESE

„Voda je strategická surovina. Omezíme její

samozřejmou dostupnost,“ říká ministr za 

Věci veřejné. Stromy se zbavují přerostlých

genitálií, reklamy lačně onanují. „Vzduch je 

lukrativní element. Zpoplatníme ho,“ říká 

ministr za ODS. Vlaky se vzdalují daleko do 

tmy, kupé se mění v plynové komory. „Život 

je výzvou pro tržní mechanismy. Podřídíme 

ho přísným ekonomickým pravidlům,“ říká

ministr za TOP 09. Klece jsou přichystány,

dny sečteny, čas do odvolání zastaven.
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JEMNÉ POHYBY VĚCÍ

Když je něčím naserete, tak s vámi

začnou hrát velmi podivnou hru.

Jednou se vrátíte domů, všechno

je v pořádku, akorát nabíječka

na mobil leží jinde než ji obvykle

dáváte, jindy zase nemůžete

najít rozečtenou knihu nebo něco

jiného, hajzlem protéká voda,

dvířka od ledničky jsou pootevřená,

uvnitř přibyl kečup. Dávají vám

najevo, že tu byli, že tu kdykoliv

budou, chtějí vás vyděsit, varovat,

zbrzdit vaši aktivitu, vysmát se vám.

Když je něčím naserete, tak s vámi

začnou hrát velmi podivnou hru.

MULTIVIRTUÁLNÍ METAKONTEXT 

Pára nad hrncem se proměnila v pestrou nabídku

snížených cen, byznysoví alfasamci si oblíbili 

abstraktní malbu, Jan Hus uznal, že šířil bludy, 

Vltava omývala břehy Varanasí, sudetští Němci

vrátili vše, co zkonfiskovali českým Sudeťákům,

Lady Gaga amnestovala popírače holocaustu. 

Cikáni akcelerovali psychotronické schopnosti,  

punk se stal eldorádem mediálních přizdisráčů, 

Warhol založil Komunistickou stranu Vatikánu, 

finanční skupina PPF zprivatizovala Jedličkův 

ústav, Palestinci přestali ostřelovat Kostomlaty.



10 11
••• •••

ČTENÁŘCE COSMOPOLITANU

Je noc z pátku na sobotu, spíte a máte sen – sklání 

se nad Vámi Váš vysněný princ s malým šedivým

knírkem a s umělou kyčlí. Prezidentsky sametovým

hlasem Vám sugeruje jak jste krásná, jak jste

inteligentní, jak jste vzrušující. Jste jeho tiskovou

mluvčí, máte opakovaně silný orgasmus, hlasitě 

křičíte jeho křestní jméno. Je to tak zařízené 

matkou přírodou a otcem pudem, je to tak dané

okolnostmi. Vzbouzíte se do reality, venku svítá, 

děti jsou bůhvíkde, manžel skučí v kocovině

a Vy víte, že jste ošklivá jako mnoho jiných, blbá 

jako troky, tuctově nezajímavá a notoricky frigidní.

SIGNALISTI

„Pánové, jak zareagujete na vzrůstající nedůvěru

veřejnosti vůči současné politice?“ ptá se televizní

reportérka lídrů pěti nejsilnějších politických stran.

„Tradičně vyšleme jasný signál směrem k voličům,“ 

říká partajní lídr ODS. „Široké veřejnosti vyšleme

výmluvný signál,“ prozrazuje partajní lídr TOP 09.

„Zřetelný signál směrem k spotřebitelům vyšleme

formou elektronického referenda,“ říká partajní 

lídr Věcí veřejných. „V zájmu obsahově vstřícné

srozumitelnosti vyšleme k daňovým poplatníkům

přesvědčivý signál,“ prozrazuje partajní lídr ČSSD.

„My vysíláme varovné signály v nepravidelných

intervalech dnes a denně,“ říká partajní lídr KSČM.
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MADAME BUTTERFLY

„Vypíčený mladý krávy!“ ječí ožralá Miss Palmovka

a motá se na fleku s flaškou piva v ruce. „Co je paní,

potřebujete s něčím pomoct?“ ptám se jí. „Hovno

potřebuju! Nic nechci! Krávy mladý!“ huláká kolem

dokola. „Jaký mladý krávy?“ nechápu. „Vyfetovaný

mladý krávy! Řekly fízlům, že je přefikli naši chlapi!

No a co? Tak ať! Jenom jim vymrdali kundy, nic víc!

Že jim všelijaký sráčové stokrát tejdně znásilňujou 

jejich zkurvený mozky, to jim nevadí?“ řve na celou

ulici. „Nevadí. Neuvědomujou si to,“ říkám. „Tak ať

táhnou do prdele, krávy vylízaný!“ leje si na hlavu

půlku gambáče a prázdnou flašku rozbíjí o chodník.

KVADRATURA KRUHU

Vláda Pobřeží slonoviny se usnesla, že 

Památník romského holocaustu bude 

vybudován na mongolské hoře Sion, 

díky penězům z exportu české ropy. 

Vietnamští a tibetští Romové k tomu 

zaujali vstřícné stanovisko, zatímco

Česká exekutorská komora si nechala

třicetidenní lhůtu na rozmyšlenou. 

Akcie na burzách vystřelily vzhůru, 

grónští Izraelité zdolali horu Říp.
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TAJEMSTVÍ TŘINÁCTÉ KOMNATY

„Pane prezidente, z čeho pramení Vaše zášť vůči

ekologii, potažmo celé přírodě?“ ptá se předseda

Ústavního soudu. „Těžko, ale opravdu moc těžko 

se mě o tom takhle mluví. Mám jednu velikou, 

ale opravdu velikou svízel. Od narození mám jen 

jedno varle, ale zato tři předkožky,“ stydlivě huhňá

prezident. „To je skutečně prekérní záležitost…“ 

mumlá předseda a rozpačitě si drbe pleš. „Když

se prudce pohnu, tak se ta spodní předkožka

samovolně sroluje, zatímco horní se vyroluje a ta

blesková proměna napáchá paseku ve slipech,“ 

huhňá prezident. „V jaké konstelaci ke zmíněným

dvěma předkožkám je ta prostřední?“ táže se 

předseda. „Její přilnavost se nemění, stejně tak 

varle je v konstantní poloze,“ huhňá prezident.

POD KŘIŠŤÁLOVÝMI LUSTRY

William Shakespeare přiletěl do Prahy na premiéru 

své hry Othello. Po představení se sešel v kavárně

Slávia s Václavem Havlem. „Mistře, ve Vašich hrách

oceňuji přesné prokreslení jednotlivých charakterů

a jejich nenásilné propojení do strhujícího děje,“

nadšeně chrlí Havel. „Opravdu?“ zdvořile se uklání

Shakespeare. „Fascinují mě překvapivé zápletky

a gradující dynamika témat,“ dál chrlí Havel. „Ano?“

uklání se Shakespeare a krájí hemenex. „Vaše hry

pokaždé vyplaví na povrch něco tušeného a lidsky

znepokojivého,“ dál chrlí Havel a potí se v tranzu.

„Vážený kolego, vše, co jste vyjmenoval, bohužel

postrádám ve Vašich hrách,“ říká Shakespeare 

a kochá se svítícím panoramatem Hradčan.
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POLICEJNÍ DISENT

„V umění se vylouplo několik novejch jmen.

V jednom kuse se montujou do režimu a dělají 

dusno. Je nutný jim típnout knot, vygumovat je

z širšího povědomí. Zalarmujte naše lidi v týhle

branži a dejte jim jasný pokyny – nebrat vážně, 

mlčky přehlížet, psát negativní recenze. Když to

nepomůže, tak se jim navezte do soukromí, buď

přímo nebo prostřednictvím našich specialistů.

Šiřte vo nich pomluvy, rozhoďte jim vztahy, drsně 

s nima zameťte. Do půl roku musí skončit jako

prašivý póvlové venku na ulici. Zařiďte, ať se do

alelujá vomílá starej dobrej underground, ať se

jeho zásluhy vynášejí až na půdu. Je to každýmu

jasný?“ poštěkává tlustý plukovník BIS v kanclu,

nacpaném operativními důstojníky. „Jasný, šéfe,“

mručí sborově rambové a pomalu se rozcházejí. 

SPOJITÉ NÁDOBY

Debilní hezký mladý holky lezou do postelí

undergroundovým legendám s prochlastanými

pajšly, s chronickou demencí a zapařenejma

prdelema. Legendy do sebe sázejí panáky, holky

chvíli drží krok, potom nestíhají, kácejí se ze

židlí a kolabují. V drinkovým kómatu jsou 

stařecky omrdávány zlitými impotenty. Mladý

holky budou brzy starý holky s prověšenýma

kozama, s vrásčitými ksichty a s nenávistí

v šedě zakalených bulvách… Vtírají se dvě 

otázky. První otázka: skončí po náhlém 

převratu Miroslava Němcová stejně tragicky, 

jako skončila Milada Horáková po převratu 

v roce 1948? Druhá otázka: bude okno, 

z kterého vypadl Jan Masaryk stejným oknem,

z kterého vypadne Karel Schwarzenberg?
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ZÁMEČNÍK

Franz Kafka vstává z mrtvých, opouští hrob

a kochá se Prahou. Prochází se po městě, 

navštěvuje několk literárních kaváren, pije

pár piv U Pinkasů, každou druhou hodinu

nostalgicky postává před orlojem. Přesně

o půlnoci pořádá pod širým nebem – na

náměstí Franze Kafky – tiskovou konferenci.

„Jak se Vám líbí současná Praha?“ ptá se

ho šéfredaktor Respektu. „Very very

nice!“ rozplývá se Kafka. „Jak dlouho se

zdržíte?“ ptá se reportérka z Reflexu.

„Only two days,“ prozrazuje Kafka. „Proč

mluvíte jen anglicky? Řekněte nám něco 

česky,“ vyzývá ho vedoucí společenské

rubriky Blesku. „I Onen svět se postupně

amerikanizuje,“ říká Kafka omluvně. 

PLYŠOVÝ TYGR Z BABYBOXU 

Umění není terno pro každého.

Je nutné vychytat mouchy, dát

staré obsahy do nových kontextů,

věřit svým schopnostem, držet

krok s dobou a tlumit extrémy.

Pražské umění je štikou v rybníce,

světové trendy se mu přizpůsobují.

Jiří Kovanda pokládá zmuchlaný

papír do pravého zadního rohu 

velké výstavní haly, hrst prachu   

háže do levého předního rohu. 

Vzniklou konstelaci velmi pečlivě

dokumentuje, potom jede domů.

Po obědě usedá do pohodlného 

křesla a čeká, jak zareaguje trh.
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ODKAZ DISIDENTŮ

Od Vltavy fouká studený vítr, ráno je slyšet křik

kachen, blízko je pivovar a IT servis. Lidi z pivovaru

se nestýkají s lidmi z IT servisu, lidi z IT servisu

nikdy nepokecají u kafe s kachnama. Kachny to 

mrzí, naštvaně plují proti proudu a kují pomstu.

Cikáni říkají, že to dřív nebejvalo. Dřív nebyly IT

servisy, pivovar stál tam, kde stojí teď a kachny

fasovaly kafe ráno v šest a večer v sedm. Když

v České Třebové padla Berlínská zeď, dostaly

ještě karton cigaret jako bonus. Teď jim zavedli

nekuřácké zóny po celé délce nábřeží a kafem

uplácejí občanské sdružení Člověk v tísni. 

PRVNÍ POHLAVNÍ STYK

„První pohlavní styk by měl u dnešních 

mladých lidí následovat až po delším 

vztahu,“ doporučuje expert Radim Uzel.

„První pohlavní styk by měl u dnešních

mladých lidí následovat až po uzavření

manželství,“ doporučuje Církev svatá.

„První pohlavní styk by měl u dnešních

mladých lidí následovat až po narození 

prvních dvou potomků,“ píší na svých 

webech nenarození potomci. „První 

pohlavní styk dnešních mladých lidí by 

měl být – vzhledem k tristnímu stavu 

umělecké scény – zároveň stykem 

posledním,“ konstatuje Milan Knížák.
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VĚDECKÝ PRINCIP

„Takhle už to dál nejde. Co máme dělat?“ ptají se

bezdomovci sociologa. „Nejdřív je nutné problém

detailně analyzovat. Když na to ale neseženeme

grant, vidím to černě,“ uvažuje sociolog. „Mezitím

ale všichni natáhneme brka,“ říká týpek, kterému

ostatní říkají Džambo. „Vzápětí se musí problém

s jednotlivými podproblémy zřetelně klasifikovat

a definovat jeho symptomy,“ pokračuje sociolog. 

„To už ale definitivně zahučíme do kytek,“ reaguje

Džambo. „S takto kontextualizovaným problémem 

je posléze nezbytně nutné vystoupit na prestižních

sympóziích, na konferencích a na akademické

půdě fakult,“ objasňuje sociolog. „To už tu po

nás nezbyde ani mastnej flek,“ ošívá se Džambo.

„Vědecká práce nesnese spěch,“ říká sociolog. 

TATO VLÁDA

„Tato vláda rozpočtové zodpovědnosti zatočí

s korupcí v poezii!“ slibuje Petr Nečas. Novináři

z MfD se bodře šklebí, nahé hostesky servírují

šampaňské. „Tato vláda nekompromisních škrtů

zamezí přemnožení umělců, kurátorů a kritiků!“

hřímá Miroslav Kalousek. Reportéři z Lidovek

nadšeně tleskají, pečení holubi jim na ministrův

pokyn vlétají do vydezinfikovaných úst. „Tato

vláda nezprofanovaných sympaťáků utne výuku

humanitních oborů na vysokých školách. Nová

doba potřebuje ekonomicky a technicky myslící

management, nikoliv parazitující břídily,“ říká

Miroslava Němcová. Glosátoři z Respektu se 

poplácávají po ramenou, nahé dvojnice paní 

poslankyně roznášejí na stříbrných podnosech

zmrzlinové repliky svých orosených vagín. 
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NÁHLÝ HOST

Andreas Baader vstal z mrtvých a přijel do Prahy 

na křest Wernischova Příběhu děšťové kapky. 

„Zajímáte se o novou českou literaturu?“ ptá se 

ho vedoucí kulturní rubriky MfD. „Ano, velmi živě.

V hrobě jsem přečetl tuny současných českých

autorů,“ horlivě přikyvuje Baader. „Jak se vám 

líbí a kdo konkrétně?“ vyzvídá novinářka. „Jsou

výjimeční. Kontroverzní až do krajnosti, se silným

politicko-sociálním akcentem,“ vyznává Baader.

„Jmenujte namátkou někoho,“ vyzývá novinářka.

„Jáchym Topol je ze všech nejstatečnější. Jeho

nekompromisní boj proti stalinistické diktatuře 

vyráží dech. Emil Hakl nezbytečně bezezbytkuje

zbytečné v soukolí zbytečného. Petra Hůlová volí

ostrá slova tam, kde jiní zjihle vrní,“ líčí Baader.

„Unikl vám Jaroslav Rudiš,“ podotýká novinářka. 

DUCH LLANA TESCATADA

„Kissi, zazpívej, hoď tam ňákej flák!“ vyzývají

lidi lehce oligofrenní pako. Kiss sedí opřenej

o kontejner, z jedný kapsy plesnivýho kabátu

mu trčí torzo bagety, z druhý nedělní Blesk.

Bosý haksny má ukotvený v popraskanejch

adidaskách, zašněrovanejch rezavými dráty.

„No tak Kissi, nedělej fóry a vopři se do toho!“

pobízejí ho lidi. Kiss vytahuje z černý igelitky

čtyřdecku s Okenou a dává si dlouhýho loka.

Poté hurónsky krká a blije do tratoliště vajglů. 

Zvedá se a prdí, vypadá jako prašivej štamgast

z kanální stoky. S funěním vylézá na kontejner,

stabilizuje balanc, zaklání hlavu,rozpažuje a  

procítěně zpívá „Don’t cry for me, Argentina.“
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KOLEM OHŇŮ

Po celé Stromovce hoří ohně, kolem

nich posedávají a postávají tisíce

bezdomovců. Každý den přicházejí

další a další, stejná situace je i v

ostatních velkých pražských parcích.

ODS je vysmátá, TOP 09 si spokojeně

mne ruce, Věci veřejné mění svůj

název na Věci soukromé. ČSSD

se od problému distancuje, Zelení

bojují za záchranu anakond. KDU-ČSL 

je v rekonvalescenci, komunisti se 

rozvalují v kancelářích, pojídají buřty

s cibulí a drží huby. Spolek přátel 

šňupacího tabáku pořádá třídenní 

konferenci na téma Problém je 

problémem jen tehdy, je-li řešitelný.

PRAVDIVÝ PŘÍBĚH PLASTIC PEOPLE

Legendární kapela Plastic People převedla svá

autorská a koncertní práva na skupinu českých

velkopodnikatelů. „Svoji statečnou válku proti

totalitě sme vítězně dobojovali. Teď budeme

vodpočívat a chlastat,“ prohlašuje na tiskové

konferenci lídr kapely Vratislav Brabenec. 

Slavná kapela bude dál pokračovat ve složení: 

Zdeněk Bakala – bicí, Petr Kellner – klávesy, 

Martin Roman – housle, Andrej Babiš – basová 

kytara a zpěv a Pavel Tykač – doprovodná 

kytara a zpěv. Manažerem kapely se stává 

ruský magnát Oleg Děripaska. „Tyhle kluci se 

vyšvihli vlastní pílí a zosobňujou  patočkovskej 

ideál svobody, kvůli kterýmu nás bolševici 

vláčeli po kriminálech,“ říká Brabenec. 
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KRÁSNÉ JE ŽÍT

„Dnes je to přesně dvacet let, co byla nastolena

demokracie a zrušena cenzura. Psát si teď může

každý co chce,“ říká do mikrofonu předseda Obce

českých a moravských spisovatelů. „A jak to dál

bude s grantama?“ ptá se spisovatel z okresního

města. „Budou, určitě budou. Pokud chcete se svojí

žádostí u komisí uspět, doporučuji prozaikům psát

o totalitě a o holocaustu, samozřejmě se neodmítá

sex a fantasy. Básníci by se neměli odchylovat od

přírodní lyriky,“ nabádá předseda. „Co současnost?“

ptá se prozaik z hlavního města. „Řekl jsem jasně – 

totalita, holocaust, přírodní lyrika, sex a fantasy,“ 

odpovídá důrazně předseda. „Totalita, holocaust, 

lyrika, sex, fantasy!“ skandují nadšení delegáti valné 

hromady Obce českých a moravských spisovatelů.

VÝKŘIK DO TMY

Čonka Balog do sebe láme pivo za pivem,

mračí se, tluče pěstí do stolu, nemluví. Po

dvacátém pivu vstává, u pípy platí a kupuje

flašku rumu. Vrávoravou chůzí jde nočním 

Chanovem vzhůru, k nejvýš položenému 

paneláku. Cestou chlastá a pořád se mračí. 

Vchází do domu, po zasviněném schodišti 

stoupá až nahoru, do posledního patra.

Stropním vikýřem se dostává na střechu, 

dopíjí zbytek rumu, flašku odhazuje do 

tmy a řve: „Do piči s Ezrou Poundem!“
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U DEVÍTI KŘÍŽŮ

Na D1 se srazil kamión s papamobilem,

nedaleko kolonie rodinných domků.

Papamobil udělal několk salt a skončil

v blízkém marihuanovém poli, kamión to

našil do bilboardu s Bohuslavem Sobotkou.

„Fuj, ty seš hnusnej! Kvůli tobě sme do 

sebe ťukli!“ spílá řidič kamiónu Sobotkovi.

Sobotka mrká pichlavýma očima a mlčí. 

Papež se vyhrabává z konopného pole,

na levém oku má moncla, divně chodí, asi

to slízly i koule. „Koukněte se na toho

blba, Svatej Otče. Je to jeho vina,“ ukazuje

řidič kamiónu na bilboard se Sobotkou.

„Ano, je to divný zjev. Taky jsem se lekl,“

říká papež a žehná rozflákaným blinkrům.

„Kdyby mě bylo deset, to byste se nelekl,

Svatý Otče?“ ptá se Sobotka a nehýbe brvou.

„To jistě ne, synu,“ mlsně slintá papež. Řidič

kamiónu někam telefonuje, Sobotka mrká

pichlavýma očima, papež laškuje s malými 

chlapci. Přijíždí policie, papež žehná dechové

zkoušce a podepisuje se na pouzdro s pistolí.

PRAGA MAGICA

V polovině 70. let jsem se v létě ožral v některé

z malostranských pivnic a s báglem pod hlavou 

usnul v parku na Kampě. Nikdo mne neokrad,

policajti mi zkontrolovali doklady a zase šli dál. 

Už není kde se na Malé Straně ožrat, usnout na 

Kampě se rovná sebevraždě. Viděl jsem mladý

pár – hodinu po půlnoci seděli na lavičce, mlčeli

a koukali na Vltavu. Přišli fízlové a machrovali.

Kluka uráželi, po holce chtěli, aby si svlíkla triko.

Jeden z nich jí flusnul do ksichtu, druhý poslal 

kluka levým hákem k zemi. Potom odešli, asi za

čtvrt hodiny bylo slyšet jak si někoho podali na

Karlově mostě. Kachny dál připlouvají k úzké

náplavce a Vltava se obejde bez náckovských 

fízlů. Kecy o totalitě si strčte do prdele, idiotský 

žvásty o demokracii se vám tam vejdou taky. 
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POSLEDNÍ BITVA VZPLÁLA

Na Václavském náměstí v Praze celý den 

demonstruje 350 000 čtenářů, domáhají 

se velkorysého navýšení státních dotací 

na současnou českou poezii. Šéfredaktoři

literárních časopisů vyhrožují protestním

sebeupálením, nazí recenzenti vyčkávají

s břitvama na tepnách, tři tisíce předních

českých básníků se opásalo výbušninami,

připraveni vyhodit se kolektivně do luftu. 

Vše monitoruje generální ředitel Českých

drah se svými šesti náměstky, záštitu nad

oprávněnými požadavky čtenářů převzali

fotbalisté Sparty Praha. Dvě hodiny před

půlnocí se situace vyostřuje. Svatý Václav

seskakuje z koně, sedá do taxíku a odjíždí 

na strategické jednání s Blanickými rytíři.

ZE ŽIVOTA HMYZU

Když v Kauflandu věšeli Miladu Horákovou, trmácel

se Jáchym Topol s Halinu Pawlowskou v transportu

z Osvětimi do Týnské literární kavárny. Ruské 

tanky rozstřílely Balbínovu poetickou hospůdku,

Cibulkovy seznamy spáchaly atentát na Heydricha.

Jáchym Topol se provdal za bratry Mašíny, Halina

Pawlowská ve svém provolání Nejsem jako oni ostře

odsoudila skupinu Guma Guar. Jan Palach slíbil, 

že korupční aféry se opakovat nebudou, exekutoři

nepoctivě vrátili všechno co poctivě nakradli, 

Jarmila Kratochvílová přiznala, že je chlap.



34 35
••• •••

MARIHUANA MARCH

Před aplaudujícími bezdomovci pochoduje 

v kompaktním tvaru tisíc Kateřin Klasnových, 

nad hlavami nesou portréty Petra Nečase. 

Před šťastnými tvářemi obětí exekučních razií 

pochoduje tisíc Petrů Nečasů, nad hlavami 

nesou portréty Václava Havla. Před poskoky 

neviditelné ruky trhu pochoduje v sevřeném  

šiku tisíc Miroslav Němcových, nad hlavami 

nesou portréty Saši Vondry. Před slavnostně 

oblečenými zneuživateli minimálních podpor

v nezaměstnanosti pochoduje tisíc Miroslavů 

Kalousků, nad hlavami nesou portréty Franty

Mrázka, cikánští chovanci dětských domovů 

mávají tibetskými vlaječkami. Defilé uzavírá 

tisíc Václavů Klausů, nesoucích nad hlavami 

tisíc portrétů Václava Klause tisíciokého. 

MALIBU

„My sme tu defakto pracovně,“ konstatuje Ivan 

Langer během krátké polední pauzy na předku 

uranového dolu, který katastrálně spadá pod

jáchymovský lágr Malibu. „Nemám s tím žádnej

problém,“ přitakává Alexandr Vondra. „Vidím to

stejně,“ souhlasí Miroslav Kalousek. Po celodenní

šichtě následuje dietní večeře a po ní hromadná

rozcvička. Každý vězeň dělá povinně 300 dřepů

a 200 kliků, poté absolvuje 500 metrů kolébavé

chůze v podřepu, s rukama sepjatýma za hlavou.

„Děláme to pro svý zdraví,“ konstatuje Langer. 

„Je důležitý zdokonalovat si fyzičku,“ přitakává

Vondra. „Udržuje nás to v kondici,“ souhlasí

Kalousek. Za ostnatými dráty se točí kola těžních 

věží, na špačkárnách šmírují bachaři, štěkají psi. 
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BEVERLY HILLS

Ve vězeňské cimře v lágru Beverly Hills nad 

Jáchymovem sedí Václav Klaus s Milošem

Zemanem a vzpomínají na staré zlaté časy. 

Za okny zuří sněhová vichřice, všude kolem 

je bílá tma. Klaus má na čele vytetovanou 

železniční cisternu s lehkým topným olejem,

Zeman zase na předloktí logo becherovky.

Do cimry vstupuje JUDr. Tomáš Vrána, za

ním vztekle zatínají pěsti bývalí exekutoři.

„Pánové, před měsícem ste si vod nás půjčili

táborový poukázky v hodnotě 500 korun, 

úrok dělal 250 korun. Do čtrnácti dnů ste to

nestihli vrátit. Kromě dvojnásobný taxy eště

dlužíte penále 1400 korun, plus 300 korun za

cestu z vedlejšího baráku sem a zase zpátky. 

Celkem 3200 korun,“ oznamuje JUDr. Vrána. 

SŮL NAD ZLATO

Petr Nečas s Václavem Havlem vyfárávají po

dvanáctihodinové šichtě v dole Monte Carlo 

a po rozbahněné cestě klopýtají do lágru 

stejného jména. Hodinu trčí na buzerplace, 

sčítací komando si dává načas. Potom se 

sprchují pod kalnou vodou a v chladné cimře 

usedají ke stolu, na kterém leží hromada

bramborových slupek a hromada tvrdých 

chlebových kůrek. Nečas přejíždí obě porce

zkušeným pohledem mocenského dravce,

Havlovi kručí v žaludku. „Slupky rozdělíme

na čtyři díly, každej budeme mít dva. To

samý uděláme s kůrkama. Když ty slupky

uvaříme ve slaný vodě a kůrky v ní namočíme,

máme hotovej raut,“ říká Nečas. „Sůl už je 

půl roku nedostatkový zboží,“ brzdí ho Havel. 
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MIAMI BEACH

Lágr Miami Beach leží skrytý v lesnatých

kopcích, při silnici z Jáchymova na Boží

Dar. V jeho blízkosti se nachází uranový

důl Velvet Underground, hluboko pod

zem tam fárají Mirek Topolánek a Marek

Dalík. „Sme tvrdy synci s gulema, žadna

facha nas niposere,“ machruje Topolánek. 

„Sme vytrénovaný globálním byznysem,“ 

svrtává Dalík podpěrnou výdřevu štoly.

„Žradlo je tu fajne,“ libuje si Topolánek.

„Hrachová kaše nemá chybu,“ olizuje se 

Dalík. „S kobzolema nimom problem,“ 

mlsně přizvukuje parťák Topolánek.

UNDERGROUND

„Vynikajících pracovních výsledků dosáhla

v tomto čtvrtletí vězeňská brigáda pod

vedením JUDr. Tomáše Vrány. Oproti

minulému čtvrtletí narubala tato sehraná 

parta bývalých exekutorů o 250 vozíků 

uranové rudy více. JUDr. Vrána prohlašuje, 

že v příštím čtvrtletí zvýší úsilí natolik, aby 

dosáhli stropového maxima. Chtějí tak 

odčinit zlo, které mnoho let páchali pod 

ochranou vlády organizovaného zločinu,“ 

říká velitel lágru Acapulco v Jáchymově. 
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TENKRÁT NA ZÁPADĚ

Je neděle, po generálním úklidu je čas

na odpolední siestu. Lágr Riviéra se

rozkládá nad příkře zkoseným svahem,

s překrásným výhledem na Jáchymov. 

Petr Nečas vykrývá rychlý direkt 

a kontruje tvrdým spodním levým 

hákem, Zdeněk Škromach lapá po 

dechu, staví se do obráceného gardu,

blesková dělovka přišpendluje Nečase 

k podlaze. Brunátný Škromach ho vší 

silou kope do obličeje, do rozkroku 

a do žeber. Potom se vyflusaně potácí  

k rozviklanému stolu a překvapeně

zírá – okoralý kus kyselé ryby se zelím 

a s cibulí, kvůli které se s Nečasem 

servali do krve, mezitím někdo ukrad.

HAVÍŘSKÁ BALADA

„Lidi byli tupý stádo krav, bylo nutný je 

podojit,“ říká Petr Nečas Václavu Havlovi.

„Vyždímat je jako mokrej hadr,“ souhlasí 

Havel. Berou ešusy a staví se do fronty 

na večeři, z várnice voní rajská s kolínky. 

„Protivníka nejlíp zlikviduješ tím, že ho

totálně zruinuješ. To se nám podařilo,“

klepe Nečas na dřevo. „Měli holý ruce,“

přikyvuje Havel. „Ať dělali co dělali, furt

se plácali v mínusu,“ chechtá se Nečas. 

„Kapitál nezná brratrra,“ ráčkuje Havel.

„Žili sme si jako prasata v žitě,“ vzdychá

Nečas. „Jako obři mezi trpaslíkama,“

souhlasí Havel. „Spadla klec,“ mračí se 

Nečas. „Jednou budem dál,“ říká Havel. 

Lágr Monte Carlo bičuje prudký liják.
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COPACABANA

Je říjnová noc, lágr Copacabana blízko Jáchymova 

je osvětlený silnými reflektory, ostnaté dráty 

koridoru vrní vysokým napětím, vrnění doplňuje 

skřípění těžních mechanismů. Z objektu izolací je 

slyšet pronikavé kvílení, brutální vrah opakovaně

znásilňuje K. do konečníku, bývalý prominentní 

papaláš šílí bolestí. „Přiznáváš, žes byl lídrem

defraudantů a kleptomanů?!“ řve sadista na K. 

a zuřivě přiráží. „Ano, přiznávám!“  zarývá K. 

nehty do betonu. „Přiznáváš, že ste rozfrcali co 

se dalo a co se ne, to ste šmahem zlikvidovali?!“ 

řve maniak a zběsile noří penis do K.-ova krví

mokvajícího konečníku. „Ano, přiznávám!“ 

kolabuje K. „Přesně takhle ste vymrdávali 

s lidma!“ zrychluje vrah kopulaci.

FAŠISTICKÉ BARBECUE

Čas je třetí odmocninou bankovního konta,

mraky na obloze jsou pozůstatkem kuponové

privatizace. Vzduch má být limitovaný a na

policejní předpis. Reklama je náš sexuální

partner, právo na život mají jen bohatí. 

Jsme vděčnými klienty mediální narkomafie,

bezdomovectví je adrenalinovým sportem

horních desíti tisíc, čas se nám přizpůsobuje.

Génius je člověk, který se ničím neliší od

ostatních, žijeme tak, abychom se nestyděli

před svými mobilními telefony. Duše stárnou,

maso je politicky stabilní. Svět se prudce 

mění, smysl administrativy zůstává stejný. 

Vaginálně disponovaní členové dozorčích

rad mají penisy o pět centimetrů delší než 

děložně indisponované televizní hlasatelky. 

Dálnice duní pod kopyty aut, hluboko 

v zemi hnijí kosti nepřizpůsobivých strojů.

Počítače námi pohrdají, virtuální realita

vytváří neideologická globální dogmata.

Jen ženy umí být stoprocentními muži,

ostrými pohledy zapalují daleká města.

Vlaky se osamostatnily a nepotřebují koleje,

paneláky hřadují v korunách masožravých
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„Be sexy, be in!“ křičí Svatá Anežka Česká,

oddluženě lízaná Svatým Šohajem Moravským.

„Sieg heil Čtvrtá říše!“ křičí nahý Tomáš Vandas,

usměvavý Petr Nečas mu pravicí drtí koule.

Rasově čistý dělník Vandas vymačkává z Nečase

věty a poučky o nadřazenosti holých lebek, 

rockoví hudebníci se staví do pozoru a salutují.

„Cenzura über alles!“ nezávisle křičí Závislý 

syndikát souvisle odvislých českých novinářů.

„Sieg heil neviditelná ruka trhu!“ křičí prezident.

„Posttotalitní prefašistická nuda über alles! 

Sieg heil globální sionismus!“ fanaticky křičí 

všichni dosavadní ministři zahraničí, zuřivě

omrdávaní všemi budoucími ministry kultury. 

Romové žerou hlínu a hulákají Kde domov můj? 

„Kariéra macht frei!“ vyřvává lídr českých 

anarchistů, spokojeně se prostituující v závětří  

pražského univerzitního establishmentu.

Praha je azylem kreténů a narcistních zmrdů,

z exekutorských tlam vyjí funebrální sirény.

„Horror začne od samýho dna! Pomstíme se

za spáchaný zlo! Vykolejíme vlaky, vyhodíme

do luftu dálniční mosty! Zapálíme hypermarkety,

nachčijeme vám do pitný vody! Uneseme vaše

děti a prodáme je pedofilům a vekslákům  

s lidskejma orgánama! Nemáme co ztratit,

naše zkurvený životy nemají žádnou cenu!“

stromů, koně se zapřahaji do hracích

automatů. Láska je provinční paskvil.

Vodní děla mají omlazovací schopnost,

gumové projektily jsou polibkem Múzy.

Spánek posiluje taktický instinkt, sny

zjemňují cit pro marketingovou strategii. 

Elegance mužských těl úzce koresponduje

s neomezenou kapacitou ženských mozků.

Přizpůsobivost je totožná s revoltou,

vztah k umění je dán lichým počtem

nastřádaných bodů. Prosperující duše diktují 

hmotnost a tvar, do sečtělých rodin oheň

nepatří. Chudoba je sociální ekzém.

Anonymní mikroklima zraje pro makroeko-

nomický holocaust, sex prokrvuje duši.

Ve vládní posilovně vztekle prcají ekonomičtí 

náckové s mediálními fašouny. Viagra štěká

z iPodů, skryté kamery masturbují a vržou

čelistmi. Ekonomičtí náckové vyrážejí ostré

hypotékové skřeky, když je mediální fašouni

mrdají do prdelí. Česká filharmonie hraje 

líbezně a sladce, z předem zcenzurovaných 

not. Mediální fašouni kouří ekonomickým

náckům ztopořený péra, tiskové mluvčí 

cudně odvracejí ksichty. „Sieg heil byznys,

kapitalismus akbar!“ křičí Matka Tereza.

„Luxus macht frei!“ křičí Mahátmá Gándhí.
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křičí bezdomovci. „Sieg heil příští masakr na 

Národní třídě!“ křičí zfašizovaná Česká policie. 

Ekonomičtí náckové a mediální fašouni pálí 

posmrtné fotografie Ulriky Meinhof a Andrease 

Baadera, za nadšeného aplausu vydavatelů 

českých literárních časopisů, za bouřlivých ovací

českých galeristů a uměleckých kurátorů, za 

korektního mručení alternativních umělců 

a za souhlasné gestikulace servilních českých

novinářů. Z vysprejovaných prdelí mediálních 

fašounů a ekonomických nácků syčí plyn 

konečného řešení, vytřeštěné oči uměleckých 

bastardů chrlí kompromisní blesky, tlamy 

decentně noblesních básníků fanaticky řvou

„Máchaland über alles!“ Reklamy hlásají „Klid 

a pohoda macht frei!“ Nebe roztahuje blankytná 

stehna a horkou azurovou kundu, souhlasně

kmitá zduřelým poštěvákem a náruživě přiráží.

Louky se šťastně zelenají, lesy zhodnocují svoji 

kupní sílu, vodní hladiny zrcadlí slavnostně 

pozitivní náladu napříč českým uměleckým 

spektrem a vnucují rybám právo silnějšího.

Města na severu se otřásají v základech.

Rasismus neexistuje, korupce je optický klam,

ceny potravin klesají, bydlení je za pár šupů.

Sieg heil byznys, kapitalismus akbar!
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