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     Tak se procházím vašimi životy, sem a tam, jak se mi zrovna zachce. Toulám se nocí i dnem, 
mrazem i horkem vás provázím na vaší pouti. No hádej, kde se objevím znova? Ach tak, zapomněl 
jsem se představit. Ale upřímně – je to vůbec nutné? 
 
MUŽ MIZÍ TANEČNÍM KROKEM ZE SCÉNY, EFEKTNĚ DOPROVÁZEN VLAJÍCÍM PLÁŠTĚM, KOUŘEM, 
ZÁBLESKY A HROMEM. ZAZNĚJÍ OSTRÉ TÓNY ROCKOVÉ MUZIKY. ÚRYVEK ZE SYMPATHY FOR THE 
DEVIL (ROLLING STONES). NA PLÁTNO PROMÍTNUT NÁSLEDUJÍCÍ TEXT: 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRXGsPBUV5g 
 
Please allow me to introduce myself 
I'm a man of wealth and taste 
I've been around for a long, long year 
Stole many a man's soul and faith 
… 
Pleased to meet you 
Hope you guessed my name, oh yeah 
But what's puzzling you 
Is the nature of my game, oh yeah, get down, baby 
… 
I stuck around St. Petersburg 
When I saw it was a time for a change 
Killed the czar and his ministers 
Anastasia screamed in vain 
I rode a tank 
Held a general's rank 
When the blitzkrieg raged 
And the bodies stank 

Dovolte mi, abych se představil, 

jsem boháč s vybraným vkusem, 
jsem tu již mnoho a mnoho let, 
mnohým jsem ukradl duši i víru. 
… 
Těší mě, že tě poznávám, 

doufám, že tušíš moje jméno, 
ale co ti asi vrtá hlavou, 
je, co mám za lubem, oh yeah, na kolena, bejby. 
… 
Trčel jsem v Petrohradě, 

když jsem viděl, že nadešel čas na změnu, 
zabil jsem cara a jeho ministry, 
Anastázie křičela nadarmo, 
jezdil jsem s tankem, 
měl hodnost generála, 
když zuřil blitzkrieg 
a mrtvoly zapáchaly. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRXGsPBUV5g


HUDBA UTICHÁ. ZNOVA TMA. OPONA PADÁ. NA NÍ BĚŽÍ JAKO TITULKY K FILMU VELKÝMI PÍSMENY 
NÁPIS CIRKUS BABYLON, ZATÍMCO DO SETMĚLÉHO HLEDIŠTĚ NA CELÉ KOLO HULÁKÁ DRYÁČNICKÝ 
HLAS NEVIDITELNÉHO, ZJEVNĚ OPILÉHO VYVOLÁVAČE. 
 
Konec ukázky č. 1 
 
 


