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Procházíte se? 
Dobře, dobře. Jakkoli. 
Setkání začíná 
až zítra, ale myslela jsem si, 
že přijdu, abych 
vás pozdravila, ano? Protože 
mám nějaké nové věci, 
proto. Nové návrhy. 
Viděli jste je už? 
(Ne.) 
Ještě ne, samozřejmě, že ne. 
Mám dokonce 
různé věci, 
ale nechci už obtěžovat. 
To je vše, co zvládám. 
Dobrá, je hezké vás vidět. 
Je hezké vidět Vás. 
Takto vás 
vidím lépe. (Ano.) 
Není to tak, 
že vy můžete navštívit mne 
a já nemohu navštívit vás. 
To není fér, že? 
Ráda vás vidím. 
Dlouho jsme se neviděli, ne? 
(Ano.) Ano. 
Neznám 
tyto lidi. 
Kdo jste? 
Vy mě znáte? (Ano!) 
Dobrá, já vás neznám. 
Skutečně? To jste vy? Dobrá. 
Všichni jsou v hale? 
Nebo je tady někdo další, 
kdo nemá místo, 
sedí někde jinde? 
Kdo tady není, 
zvedněte ruku. Dobrá, dobře. 
Už máte tyto věci? 
„Buďte vegany, žijte 
ekologicky, tím zachráníme 
planetu!“ tyto věci? 
„Buďte vegany, 
žijte ekologicky, 
tím zachráníme planetu!“ 
Ne? 
navrhla jsem nové věci, 
aby, kamkoli když jdete… 
Jsou tady taky trička 
a taky normální oblečení, 

ale nepřinesli mi 
žádné normální oblečení 
a já jsem ho nevzala. 
Jsem malá, nemohu nosit 
všechno všude, 
víte? 
Takže, co tady mají, 
to nosím 
a jestli se vám to nelíbí, 
můžete jet domů. 
Po několika dnech. 
Dobrá. 
Včera jsem něco četla. 
Myslím, 
že vám to přečtu 
pro zábavu. 
Viděla jsem jich tolik, 
musela jsem ověřit, který. 
Dnes chci 
říct tento příběh, 
ale nemohu ho najít. 
Ne. Dobrá, podívám se sem. 
Kdo má svědomí 
a je pilný 
měl by pracovat, 
když se na něho nikdo nedívá 
i když se na něho 
někdo dívá. 
Nepředvádět se jen, když 
se někdo dívá, například, 
„Já pracuji.“ 
Aby všichni věděli, 
že jste velká ryba, 
že jste důležití 
a když tam nikdo není, 
děláte všivou práci, 
je jedno co. 
Nemám to ráda, 
to se ke mně nehodí. 
To vás neučím, ano? 
Já chci výsledek 
mého učení. 
Ne, dělat jen cokoli. 
Možná vám nemám 
číst tento. 
Proto to 
nemohu najít. 
Skutečně to nemohu najít. 
Všichni tady 
jste ze stejné země? 

Ne? (Ne.) 
Myslela jsem si, 
že jste ze stejné země. 
Odkud? 
Singapur. 
Singapur? (Ano.) 
Kanada. (Kanada?) 
New Jersey. 
New Jersey, 
Amerika? (Ano.) 
To jsou ti rychlí. 
Jak dlouho vám to dali 
vědět? Oznámení? 
Týden. (Ve středu.) 
Jeden týden? (6 dní.) 
6 dní? A vy jste to stihla? 
2 dny. (1 den.) 
Jeden den. 
Dali vám vědět předem 
jen jeden den? (Ano.) 
Jistě, ano. 
Jak jste to zvládli? 
Jsme připraveni. 
Jste připraveni. 
Myslíte stále, 
každý den, že jste 
připraveni stále? (Jistě.) 
Vám už visel batoh 
na klice u dveří? 
Neuvěřitelné. Můj Bože! 
Taková oddanost, zasloužíte 
si to nejlepší. Dobrá. 
Jeden den. Odkud? 
Z Kanady. 
Z Kanady je to daleko. 
Jak daleko? 
Kolik hodin, 8 hodin? 
10,5 hodiny. 
10,5 hodiny? 
Se zastávkou. 
Se vším ostatním? 
Taxi a všechno? 
To je hodně dlouho. 
A on to zvládl v jednom dni. 
To jste tedy minulou noc 
ani nespal? (Ne.) 
Ne? Dobrá. (Není potřeba.) 
Není potřeba. Dobrá. 
Někteří lidé už 
chtějí žít bez jídla 
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a on teď žije taky 
bez spánku. 
Ptejte se mě na zázraky, 
máme je všude. 
Dobrá… co? 
Nemohu tomu uvěřit! 
Nemohu uvěřit, 
že to nemohu najít, protože 
je to velmi legrační příběh. 
Chtěla bych vám ho říct, 
a nemohu ho najít. 
Najdu vše ostatní, 
ale toto ne. 
To je legrační, legrační. 
Legrační, legrační, 
legrační, legrační. 
Dobrá, zapomeňte na to. 
Zřejmě to nikdy nenajdu. 
Dobrá, přečtu vám 
něco vážnějšího. 
To je moc špatné. 
Něco vážného. 
Dobrá. 
Kde jsi? 
Jen to, co nechci. 
Dobrá, tady. 
Dobrá, byly dva: 
jeden o svatém 
v bordelu, 
v zeleném domě, 
myslím, „růžovém domě“ 
a jeden je  
Rada královny matky. 
Který by se vám líbil? 
Prostě se mi podařilo 
dostat k oběma. 
Královna matka, zvedněte 
ruce. Radu? Jen 2, 3, 4? 
Má dobroto. 
Dobrá, bordel? 
Hochovi se líbí. Jen jeden? 
A zbytek? (Oba.) 
Jakkoli. 
Dnes večer nejsem lakomá. 
Ne, ne. Vy tady 
ani ještě oficiálně nejste. 
Dnes jste tady ještě 
„nelegálně“, víte to? 
Do zítřka 4 hodin, 
jste tu „nelegálně“. 

Dobrá, nevadí. 
Pro tyto nelegální lidi, 
budu se k vám 
chovat jako ke královně. 
Ke králi. Dobrá. 
Mawlana Rumi řekl: 
„Vše ostatní tedy vyžeňte 
ze srdce, aby nebylo 
v srdci nic uloženo 
a Bůh si tam našel místo.“ 
Chápete? Ano, dobrá. 
Vše ostatní 
z našeho srdce vyhodíme, 
aby tam mohl Bůh najít 
nějaké místo. 
Chudák Bůh. 
Naše srdce je plné nesmyslů. 
Měl by velký problém najít 
tam nějaké malé místečko 
pro Něho. 
Nebo pro Ni. 
Dobrá, nevadí. 
Když jsem 
nebyla ještě moc osvícená, 
víte, kdekoli jsem žila, 
dala jsem si křeslo ven 
na balkón. 
Bylo velmi čisté, 
každý den jsem ho čistila, 
pro případ, že by Bůh přišel 
aby měl křeslo. 
Ano, protože si nejsem jistá, 
jestli může najít místo 
v mém srdci, tak alespoň, 
aby si mohl odpočinout, 
víte? 
Jako když se procházíte 
v parku 
a jste někdy unaveni, 
nemůžete najít nic, 
co by se vám líbilo nebo 
se vám líbí příliš hodně věcí, 
tak si jen sednete na lavičku 
s holuby, 
čekáte na něco jiného 
nebo odpočíváte, přemýšlíte 
nebo si to užíváte. 
Dobrá, tento se jmenuje, 
„Rada královny matky.“ 
Ve staré Indii 

žil jeden král, 
jmenoval se Gopi Chand. 
Byl unaven mocí a 
příjemnostmi světa – 
víte, jako Siddhartha, 
Buddha. 
Byl unaven příjemnostmi, 
proto se vzdal 
jeho království a prosil 
svého Guru, aby mu dal 
pravou duchovní znalost. 
Guru věděl, 
že pro toho žáka 
nebude snadné 
vzdát se ješitnosti, když 
to byl vládnoucí král. 
Samozřejmě. Víte, 
i kdyby nechtěl být 
arogantní 
nebo mít velké ego 
a něco podobného, 
stejně není možné, 
aby nejvyšší vládce 
byl skutečně pokorný 
nebo dokonce v chování. 
Víte, co myslím? 
Ano. Takže, 
jeho Guru je skutečně jako 
psycholog, znal 
srdce lidí. 
Buddha byl také, 
i když 
nebyl psychologem. 
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