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Manifest DRAČÍHO
SUPREMATISMU
Roční k: III.
Číslo: 2 ODPOLEDNÍ VYDÁNÍ / LIST VYCHÁZÍ KAŽDÉHO 1. A 15. V MĚSÍCI / ZA 5 K.

GENIÁLNÍ TERORISTA
DOPADEN!
(od zahraničního zpravodaje)

Skvělá dračí kontrarozvědka opět jednou osvědčila své schopnosti a v klepetech spravedlnosti se ocitl všemi hledaný mistr převleků, nebezpečný anarchista a všehoschopný zločinec Sherlock Holmes. Dramatická akce se nečekaně obešla bez větších obětí
na životech a Holmes, plánující na starém kontinentě sérii zákeřných atentátů, je nyní
osobním vězněm samotného Draka. A jak to po šokujícím oznámení vypadá v Albionu? V nejvyšších politických a mocenských kruzích je rušno… inu, doslova jako v úle!
Oficiální diplomatická nóta na vydání Holmese sice dosud nebyla podána, podle zdrojů z kuloárů se však do Brna chystá i šéf britské tajné služby profesor Moriarty – muž,
kterého již celý svět oplakal, aby se vrátil se vší pompou a nečekaně, jak má ve zvyku.
Věc bude nejspíš řešena za čtyři měsíce během Umírání.

Škatulata, hejbejte se!
(glosa Karla Krause)

Odchod nejmilovanějšího Draka a začátek éry nového vládce jistě změní staré
pořádky a přidělá mnohým tuzemským
rodům pár vrásek na jejich miloučké aristokratické tvářičky. Kostlivci ve skříních
mohou mít nejrůznější podobu – a může
nastat čas, kdy budou vytaženi a hnáni
před soud nejmilostivějších Prastarých.
Šeptá se cosi o tom, že Drak s velkou
nelibostí hledí na stále radikálnější plemennou strategii Černínů. A stejně tak
není nakloněn ambicím Vlkena z Rožmitálu, který – ačkoli sám zůstává v pozadí
– má údajně velmi co do činění s nově zakládanou Stranou dračího suprematismu.
Už jen ten název, který troufale parazituje
na jménu našeho nejmilostivějšího Draka!
A největší ironií je samozřejmě fakt, že pokud by Vlken skutečně prosadil program
své strany, přišel by o většinu příbuzných
– a jak víme, on sám právo na zplození potomka ztratil. Možná nikdy neslyšel ono
úsloví „nepodřezávej si pod sebou větev,
hošku, natlučeš si leda rypák!“ Zajímavé
novinky si cvrlikají vrabci i o Lichtenštejnech, kteří se prý prohrabávají archivy horem dolem, aby snad v rodokmenu nalezli
alespoň jednoho potomka s kapkou prastaré krve. Zatím bezúspěšně. Inu, nelehké časy čekají na naši drahou šlechtu!

Strana 1

Naleštěte urny, funebráci
přicházejí!
(od našeho důvěrného zdroje)

Vážená domácí šlechto, už dlouho nebylo
lepšího času na to, aby někteří z vás ve vší
počestnosti a v smířlivém rozjímání takzvaně “zaklepali bačkorami”. Událost tak
významná, jakou je Dračí umírání a jeho
následný pohřeb, totiž do našich končin,
ba přímo na místo činu, přivede proslulé
pohřební bratrstvo z daleké Litánie.

„Kdo chce odpočívat skutečně
v pokoji, nechť si co nejdříve zajistí
místo v litanijském pořadníku.“
Proslýchá se, že mistři a jejich učedníci už
teď přijímají zakázky na pohřební rituály,
soukromé tryzny a litanie, pohřby i veškeré mumifikační a makabrozní služby
menšího až středního rozsahu. Kdo chce
odpočívat skutečně v pokoji a nehodlá
riskovat, že znovu vstane v kondici nepříliš pěkné a čichu i zraku zdaleka ne milé,
nebo že si snad na jeho tělesné schránce
pochutná kdejaký zvlčilý ghúl, nechť si
co nejdříve zajistí místo v litanijském pořadníku. Protože jak praví zlé jazyky; až
jim dojde seznam od Černínů, nejspíš se
na vás už nedostane...

V Praze, v úterý 15. 2. 95

Ach, jak nám zhas,
ten lásky čas!
Recenze sbírky “Nové básně Karla Hynka Máchy”
Jak nás upomíná již samotný název a citace použitá v titulku, originalitu bychom
na stránkách nejnovějšího výtvoru rozervaného poslance hledali jen stěží. Dílo
jako by chtělo být kouzelným elixírem
vyrobeným z tajemné byliny utržené
o úplňkové půlnoci v hlubokých hvozdech, ale místo toho nebohému a po pár
stránkách už dokonale zblblému čtenáři
servíruje bezbarvý a tisíckrát vyčpělý odvar vyumělkovaného přepjatého citu okořeněný kýčem. Lze se jen podivit, že ani
po letech literárního snažení nedospělať
Máchova báseň ještě pro kritiku a spíše
než nový plamen inspirace připomíná
škváru z vymřelé sopky.
pan K.

PE R L IČK A

Duchařská tour Rabštejnská
Zastupitelstvo města Rabštejn nad Střelou vydalo opět několik zákazů pohybu
v silně zchátralém a tedy zdraví ohrožujícím areálu bývalého kláštera a potrestalo několik vlezlých přespolních fantastů
tučnou pokutou. A přitom ono místo tolik
láká turisty svými strašidelnými historkami a pověstmi. Redakce dokonce za 2
rubly získala svědectví jednoho z nich,
který popisoval, jak z hlubin katakomb
tence zaznívá zlověstné kvílení, dokonce
prý zaslechl řinčení okovů. Jeden z místních návštěvníků hostince zase za 3x2 dcl
žitné pálenky prozradil, že komu se podaří v podzemí přespat, tomu do rána zbělají vlasy hrůzou nad vizemi budoucnosti
a prorockými sny, jichž se mu dostane.
Pozorný čtenář si jistě povšiml, že to skoro to vypadá, jako by se dotyčný v limbu
přenesl přímo doprostřed některé z obstrukcí v říšském parlamentu. Nebo snad
toto prosperující město stojí na nějakém
strašlivém a nelidském utrpení, jež nám
jeho zastupitelé tají?
-KK-

-PL AC E NÁ R EK L A M A-
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Jihlava, únor 95

My, níže podepsaní, tímto ohlašujeme, že vedeni nezlomnou vůlí k životu a vítězství stojíme pevně a nerozlučně za následujícími body a uděláme vše v naší nezanedbatelné moci pro jejich prosazení.
K činnosti nás ponouká opakované selhávání tradičních, zkorumpovaných a ochablých politických sil, které
nejsou schopny řídit říši, dát jí potřebný řád a bojovat o její místo ve světě. Ještě více nás pak k činům žene
vzestup rozvratných sil, které pod pláštíkem “rozumu” nebo “soucitu” programově přinášejí rozklad, slabost
a ženou říši do postavení otrockého.
Naše závazky jsou jednoduché:
• je třeba znovu dát důraz a starou slávu Zákonu o hierarchii života jako základnímu stavebnímu kameni
říše. Není přijatelné jeho oslabování skrze jiné zákony, přesuny mezi kategoriemi nebo dokonce zavádění “ústavních práv”. Naopak musí být posílen směrem k větší jasnosti výkladu a přísnosti, obzvláště
vůči formám života přirozeně podřadným a nepřátelským vůči naší tradici.
• říše je příliš vázaná byrokracií a umělými právy pro různé vybrané skupiny. Kromě toho, že je chceme
postupně rušit, přinášíme i jednoduchý princip: politika má být střetem idejí a skupin. Navrhujeme
proto, že za každé zavedené právo budou dvě jiná odebrána. Pokud se tak například rozhodneme věnovat válečným invalidům právo na výsluhu, musejí být jiná práva jiných skupin jednoznačně omezena.
To zajistí, že nebude princip nárokovosti nekonečně stoupat a všechna práva budou poctivě vybojována.
• pro dlouhodobé zdraví národů říše je nutné mluvit přímo i o postavení hybridů nižších kategorií. Obzvláště odmítáme návrhy na právo žít pro nelegitimizované hybridy: to by vedlo jen k rozvratu krve.
• v zahraniční politice říše je třeba si jasně přiznat, že v politice není přátel, ale jen pánů a rabů. Chceme,
aby Dračí říše byla pánem, co nejčastěji je to možné, a nezavazovala se zbytnými dohodami.
• za žádnou cenu pak říše nesmí ustat v boji proti našim teroristickým nepřátelům na všech frontách
a musí vést tyto války se vší rozhodností. Pokud by nás opakovaně nezrazovala slabost lidí a zbabělost
některých starších generálů, mohli bychom mít nejen Bosnu, ale i Istanbul!
• výkonné složky říše jsou slabé, roztříštěné a slabší neustále házejí klacky pod nohy silnějším. Je třeba
je sjednotit do jednoho mocného tělesa.
K prosazení těchto bodů deklarujeme úmysl založit politickou stranu a tento manifest také budiž oficiální
žádostí. Předseda bude zvolen schválenými členy hned po založení strany. O přijetí členů poté rozhoduje předseda, do jeho zvolení přípravný výbor.

Za Přípravný výbor podepsáni
Alžběta Hádur-Báthory
Felix, II. adept
Mikloš Pálffy z Erdödu a Malacky
Johann Mendel
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