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Tento pokus o sdílenou literaturu posílejte, prosím, dál.

Pokud usoudíte, že napsaný text byl pro vás natolik zajímavý a čtivý, 
že byste byli ochotni ho finančně ohodnotit, pošlete autorovi na číslo 
konta 2201659425/2010  dvacet korun.

Jde o nový směr v příjímání literatury bez mezičlánků a nutných 
nákladů. Autorům i čtenářům by se tento způsob mohl stát časem 
přijatelný.
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K tomu, aby se člověk zbláznil, stačí pevná vůle, píle a dostatek vytrvalosti. 
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POZNÁMKA ÚVODEM 
Cokoliv, co jest, lze rozebrat na prvočinitele a pak znovu složit. Tak je to i s autorem těchto řádků. 

Tamara Bláhová totiž rozložila samu sebe na základní prvky, a poté, co se opět složila, s překvapením 

zjistila, že výsledkem není Tamara Bláhová, nýbrž Jefim Amos. Tento text je tak dílo zároveň osobní 

i kolektivní. Chce-li laskavý čtenář plně pochopit duševní rozpoložení autorky při psaní předkládaného 

díla, doporučujeme uplatnit kubistický postup i na vlastní osobu. Nechce-li laskavý čtenář dávat sebe 

sama takto všanc, nevadí. Snad najde na následujících řádcích potěšení i ten, jenž zůstává kubistickou 

múzou nepolíben.  
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O TĚLE A DUŠI 
Štěstí. Neuchopitelné a lákavé, stále na dosah a stále se ztrácející. Od počátku věků jej člověk hledá, 
poklad, po jehož nalezení se budou zdát všechny ostatní poklady bezcenné. 
Mystikové, alchymisté ani nejproslulejší požitkáři jej nedokázali dosáhnout. Největší mudrci marně 
dychtili nalézt cestu za štěstím. Žádná z věd dosud nedovedla odpovědět na otázku, odkud pochází 
štěstí, ani jak jej dosáhnout. 
Začalo se zdát pravděpodobné, že spolehlivý návod neexistuje, že štěstí pro většinu lidstva zůstane 
pouhou nesplnitelnou touhou. 
Ale nezoufejte. Přinášíme vám řešení. Je tu člověk, který si dokázal podrobit vrtkavou Štěstěnu, český 
vědec, jenž musel čelit nevěřícnému výsměchu i odmítnutí odborné společnosti. Ale vytrval a dnes 
jeho výsledky mluví za vše. Představujeme vám doktora Deřívku a jeho unikátní terapii. Vydejte se 
s námi na svou cestu za štěstím! 
 
Pane doktore, vyvinul jste terapii, která lidem otevírá cestu ke štěstí. Jak to funguje? 
K tomu, abyste vůbec přijali skutečnost, že by taková terapie mohla existovat, musíte pochopit jednu 
věc. Náš svět, lidský svět, se skládá ze slov. Nemyslím tím skutečnost, kterou můžeme nahmatat nebo 
ochutnat, ale svět, který nás odlišuje od zvířat – svět pojmů a logických konstrukcí. Realitu, tak jak ji 
vnímáme, si každý tvoří sám. A abychom realitu mohli sdílet, oblékáme ji do slov. Slova jsou 
vyjádřením myšlenek. A tak jakmile pochopíme toto, musíme nutně dospět k názoru, že změníme-li 
myšlení, změníme i svět. 
 
A co tedy považujete za příčinu neštěstí? 
Je to na první pohled zvláštní, ale trvalým stavem lidské psychiky je nepokoj. Jen velice zřídka narazíte 
na člověka, který by sám sebe označil za beze zbytku spokojeného. Když jsem začal podrobněji 
pozorovat chování lidí, kteří mě obklopovali, všiml jsem si zajímavé věci. Ačkoliv si to 
neuvědomujeme, trávíme většinu života ve lži a z ní také pramení nestabilita. Každý člověk vnímá 
skutečnost trochu jinak a jinak si ji vykládá. To, čemu říkáme objektivní realita, je přibližný odhad 
toho, jak svět vnímá většina lidí. Určitě jste to zažili všichni – pocit, že vám svět nerozumí a vy 
nerozumíte jemu. Právě toto se má terapie snaží odstranit. 
 
Jak ale dokážete odstranit problém, se kterým se musíme potýkat už od narození? 
Řekl jsem, že změníte-li myšlení, změníte svět. Nesnažím se ale klientům vnutit vzorec pozitivního 
myšlení, ani podobné metody, dnes tolik oblíbené. Náš problém totiž sahá mnohem hloub, tak 
hluboko, že se dotýká samotné podstaty člověka. Pomocí různých metod se podaří dosáhnout 
částečné úlevy, ale základní konflikt zůstává neodstraněn. Tisíce lidí dnes a denně vstávají, pracují 
a ukládají se ke spánku s pocitem, že věci jsou jinak, než by měly být. 
Byl jsem přesvědčen, a za to jsem si také vysloužil největší posměch, že příčina neštěstí vzniká někde, 
kde by nás ji nikdy nenapadlo hledat. Že je v nás zakořeněná tak hluboko, že jsme si ji zvykli 
považovat za přirozenou součást lidství. Předpokládal jsem, že je to něco jako dědičná nemoc, kterou 
mají všichni lidé, nebo alespoň převážná většina, a proto ji za nemoc nikdo ani nepokládá. 
 
Jestliže jde ale o nemoc, která je vlastní všem lidem, jak jste zjistil její příčinu? A jde vůbec 
o nemoc? 
Ano, jde o nemoc. Cokoliv nutí člověka chovat se destruktivně nebo sebedestruktivně, musí být 
považováno za nemoc, ať je jakkoliv rozšířená. A my se tak bezpochyby chováme. Když vám není 
dobře, hledáte lék. A většině lidí dobře není. Cítí se provinile buď vůči sobě, nebo vůči svému okolí. 
Dokonce i když se tento stav snažíme potlačit, vždycky se znovu objeví. Proto bylo třeba najít lék. 
Když se podíváte, kolik utrpení si lidé zbytečně způsobují, musíte dospět k názoru, že takový stav není 
přirozený. A má terapie může lidem pomoci jak od subjektivně vnímané nespokojenosti, tak 
od objektivního utrpení. 
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Kde jste začal s hledáním? 
Byl jsem přesvědčen, že je nutné hledat v historii. Už mnohokrát se prokázalo, že lidé dávných 
civilizací dokázali pojmenovat a vyřešit problémy, se kterými si my marně lámeme hlavu. V tomto 
případě se ale vysvětlení táhne celými lidskými dějinami jako rudá nit. Všichni hledači štěstí měli 
řešení přímo před sebou. Někteří je dokonce bezděčně naznačili, ale nikdo nedokázal svoje znalosti 
dovést do důsledků. 
Ve všech kulturách, ve všech náboženství se dříve nebo později objeví motiv rozporu duše a těla. 
Dnes už nikdo nepopírá, že člověk kromě tělesné složky obsahuje i složku duchovní. A v tomto 
rozporu je právě potíž. Všude se setkáte s tvrzením, že touha duše a touha těla jdou proti sobě. Je to 
logické, protože duše by měla být nesmrtelná a tělo je prokazatelně smrtelné. Nediskutujme 
o nesmrtelnosti, připusťme jen, že takto nějak to skutečně je. 
Tělo je smrtelné a jeho touhy jsou palčivé a v podstatě jednoduché. Duše je nesmrtelná a její touha 
není tak naléhavá, ale o to vytrvalejší. Když potlačíte touhu těla, budete trpět, když potlačíte touhu 
duše, budete znovu trpět. V tomto vidím prapůvodní příčinu veškerého neštěstí, v rozporu mezi 
smrtelnou a trvalou složkou člověka. 
Tyto dvě složky nelze spojit, aniž byste jedné z nich nezpůsobili bolest. Mystikové, asketové a mudrci 
se snažili dosáhnout klidu a štěstí podřízením těla duši. Ale nikdy se jim to nepodařilo, protože to, co 
uspokojí duši, neuspokojí tělo, a naopak. 
 
A jaké jste tedy našel řešení vy? 
Řešení jsou v zásadě dvě a obě jsou radikální. Člověk nedosáhne štěstí, dokud se neosvobodí 
od jedné z obou složek. Jinými slovy, abyste byli šťastní, musíte zabít buď tělo, nebo duši. 
Zabít tělo je zoufalý čin, který vede do naprosté nejistoty, proto jsem jej vůbec nebral v úvahu. Takže 
zbývá jediná možnost – zabít duši. Neděste prosím toho, jak to zní. Jde jen o odstranění přebytečné 
složky našeho organismu. Nikdo neví, proč duše vznikla. Snad měla být dalším krokem ve vývoji, snad 
je to jen náhodný defekt, který kdysi pomohl přežití a proto se rozšířil. Dnes jsme ale dospěli 
na takovou úroveň, kdy můžeme s klidem prohlásit, že duši nepotřebujeme. Naše civilizace je natolik 
rozvinutá, že už nemáme zapotřebí kvůli vlastnímu přežití trpět obtíže, které nám duše způsobuje. 
V mé terapii tedy nejde o útok na lidskou jedinečnost. Představte si to spíš jako vyříznutí orgánu, 
který snad je užitečný, ale příliš zbytněl a ohrožuje nás. Chápu, že mnoho lidí bude s tak radikálním 
krokem váhat, ale vezměte to takto – když víte, že se uzdravíte vyříznutím slepého střeva, neřeknete, 
že raději budete trpět, jen abyste zůstali neporušení. 
 
Jak ale zabít duši, když je podle vašich slov nesmrtelná? 
To je správná otázka. A jakkoli se naše situace zdá bezprecedentní, i v tomto případě mi pomohl 
pohled do historie. U nás i po celém světě existují desítky příběhů o lidech, kteří prodali ďáblu duši 
výměnou za pozemské štěstí. Dodnes se těmto historkám nikdo systematicky vědecky nevěnoval, 
a když, tak jen jako kuriozitě lidové slovesnosti. Ovšem já jsem přesvědčen, že tyto příběhy musejí mít 
nějaký reálný podklad, jakkoli je skrytý pod dobovými názory a představami. Domnívám se, že museli 
existovat lidé, kteří intuitivně přišli na postup, který jsem výše popsal. Lidé, kteří vyprávěli tyto 
příběhy jako první, se mohli s těmito „zatracenci“ setkat. Ovšem i kdybych se mýlil a zkazky o lidech 
propadlých peklu vznikly jen jako mravoučné povídání, dokazovalo by to pouze, že i lidé žijící mnoho 
staletí před námi vytušili správnou cestu. 
Není ovšem možné brát tyto příběhy doslova. Použil jsem je pouze jako základ, protože je potřeba 
dívat se za samotná slova. Jaká je podle všech vyprávění podstata smlouvy s ďáblem? Dotyčný upíše 
ďáblu svou duši za to, že se mu splní všechna přání – tedy za štěstí. Tradiční vnímání takové smlouvy 
je takové, že ďábel dá danému člověku, po čem touží, a potom si jeho duši odnese do pekla. Takovéto 
rozuzlení nám nepomůže a také není ničím víc, než dobovým moralismem. Podstatu příběhu dosud 
nikdo nepochopil. Člověku, který se upíše ďáblu, se totiž nesplní přání výměnou za jeho duši, ale 
právě proto, že duší ztratí. Obraz ďábla je tedy symbolickým vyjádřením toho, co se stane, když se 
člověk vzdá duše. Ve středověku samozřejmě vnímaný pejorativně, protože duše byla pro tehdejšího 
člověka vším. V dnešní době bez předsudků se tento obraz dá použít jako návod. Protože pokud se 
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vzdáte duše, zmizí i všechny její tužby, zmizí i onen osudný rozpor. A pokud zmizí příčina neštěstí, 
zůstane pouze tělo, jehož požadavky se dají snadno naplnit. 
Takto si tedy představuji léčbu nejzákladnějšího lidského neduhu. Ovšem zůstává ještě jeden 
problém – zaprvé, nemáme k dispozici žádného ďábla, a zadruhé, i kdybychom měli, člověk bez duše 
by se musel vzdát všech výdobytků moderní civilizace, což by samozřejmě nevedlo k ničemu 
dobrému, protože svou terapií rozhodně nechci zastavit pokrok. 
 
A jak jste tento problém vyřešil? 
Duši musíme přiznat jednu věc. Jakkoli škodí jednotlivcům, prospívá lidstvu jako celku. Takže abych 
dosáhl použitelného kompromisu, musel jsem si stanovit jasné cíle. 
Tak tedy: Zaprvé je nutné, aby lidé vnímali stejně. Tím se odstraní problém života ve lži. Z toho plyne, 
že není možné upsat se jakémusi individuálnímu ďáblu, ale že tento objekt musí být pro všechny 
stejný. Jinak by hrozilo nebezpečí, že problém zůstane neodstraněn, a lidé jej navíc nebudou ani 
schopni řešit. Zadruhé, cílem není vrátit lidi na úroveň pouhých zvířat, ale umožnit jim využívání 
všech výhod civilizovaného života. 
Z těchto dvou podmínek jsem vycházel, a nakonec jsem dospěl k závěru, že není nutné duši zcela 
potlačit, jen ji musíme podřídit záměrům člověka tak, aby sloužila, ale nemohla škodit. 
 
Jak tedy vypadá samotná terapie? 
Terapie probíhá v několika fázích. Aby nemohlo dojít ke komplikacím, mají léčení na starosti speciálně 
vyškolení psychologové. Zjednodušeně řečeno, lidé, kteří se rozhodnou terapii podstoupit, jakýmsi 
způsobem přenechávají svou duši, tedy spíše zodpovědnost za ni, společnosti, která tu hraje roli 
takzvaného ďábla. Tímto se vytváří vědomí jakési kolektivní duše. Člověk se už nemusí namáhat 
nesplnitelnými požadavky své duše, naplnění těchto potřeb převezme společnost, tedy lépe řečeno 
pověření představitelé, a výsledky se dostavují v podobě už zmíněného pokroku. Člověk sám se stará 
pouze o potřeby, které může vlastními silami naplnit. Nakonec tedy nepřijde nikdo zkrátka. Lidé jsou 
šťastní, a protože věnovali duši stejnému „ďáblu“, rozumějí si a v jejich vnímání světa se postupně 
stírají rozdíly. Na druhou stranu schopnosti duše, podřízené přesně vymezenému účelu, slouží lidem, 
a to dokonce lépe, než když soupeřily o nadvládu v jednotlivých tělech. A že to opravdu funguje, se 
můžete přesvědčit v naší experimentální kolonii. Vědecký tým letos dokonce získal několik 
mezinárodních cen, a i lékařská obec se na terapii dívá s velkou nadějí. 
 
Ještě poslední otázka: jak draho taková terapie přijde? 
Zatím jsme pořád ještě v experimentální fázi, takže do konce roku nabíráme dobrovolníky zcela 
zdarma. Do budoucna plánujeme požádat o finanční podporu stát, možná dokonce rozšířit terapii 
do dalších zemí. Jsem přesvědčen, že moje metoda ukázala směr, kterým se budou lidé v budoucnu 
ubírat. Vždyť by bylo nesmyslné odpírat si štěstí, když je konečně na dosah. 
 
Děkuji za rozhovor. 
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INTERMEZZO 

BALADA 
V očumoji, 
v dočném sláně, 
malčil vlžík plkné zármě. 
 
V očumoji, 
v habném noji, 
opkrotědl vlžík tlohy. 
 
A zdlk – vdlžný kapásol 
rázděl zármě v očumoji 
 
a vlžík, břetálaje noj, 
vytklučíral setlok bloji. 
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BLÁZEN 
 
Bylo krásné ráno prozářené šikmými paprsky zimního slunce. Světlo proudilo zamřížovaným oknem 
do bílého pokoje a osvětlovalo siluetu muže, nebo spíše ještě chlapce, sedícího na posteli. Objímal si 
rukama kolena a díval se do zahrady za oknem. Měl nevýrazný obličej orámovaný slámově žlutými 
vlasy a jeho oči horečnatě žhnuly. Díval se do zahrady, ale zdálo se, že nevnímá holé stromy a trávu 
pokrytou jinovatkou, vypadalo to, že sleduje něco, co vidí jen on sám. Po chvíli se odvrátil od okna 
a zavřel oči. Zklidnil se mu dech a zdálo se, že usnul. Za okamžik se ale znovu probral. To už se 
otevřely dveře a objevila se v nich zdravotní sestra. 
„Dobré ráno,“ řekla a usmála se. Byl to upřímný úsměv s trochou soucitu. „Půjdete se nasnídat?“ 
zeptala se a hned pokračovala. „Zvládnete to sám?“ Pacient trochu přikývl a zvedl se. Sestra se 
spokojeně usmála. „Nechám vás převléct se. Snídaně bude za chvilku.“ Muž znovu nepřítomně 
přikývl a počkal, až sestra odejde. Chvilku se díval na dveře, ale potom se odvrátil a převlékl se. 
 
V jídelně bylo rušno. Pacienti se hlučně bavili se svými sousedy, nebo i sami se sebou. Muž se 
slámovými vlasy se posadil co nejblíže oknu. Ignoroval veškeré pokusy o navázání konverzace a pořád 
zasněně hleděl ven. Na chvíli zapomněl i jíst, ale když zjistil, že ho pozoruje jedna ze zdravotních 
sester, vzpamatoval se, rychle dojedl a odešel zpátky do svého pokoje. Tam za sebou zavřel, posadil 
se na postel a zavřel oči. Na tváři se mu objevil blažený výraz, jako kdyby si nechal zdát krásný sen. 
Nehýbal se, jen víčka se mu trochu chvěla. Zůstal tak skoro dvě hodiny a zůstal by i déle, kdyby se 
neotevřely dveře. S trhnutím se probral ze spánku, nebo z transu, nebo co to vlastně prožíval, 
a podíval se na dveře. Oči mu teď plály vztekem. Ve dveřích zase stála zdravotní sestra. Už se 
neusmívala tak upřímně jako ráno. 
„Tady jste,“ řekla trpce. „Nemůžete se tady pořád schovávat. Víte, co jste včera slíbil.“ Muž na ni jen 
mlčky zíral. Sestra si povzdechla. „Pojďte dolů. Udělá vám dobře, když se zúčastníte dopoledního 
programu. Když se budete pořád zavírat v pokoji, ničemu nepomůžete. Takhle se nevyléčíte.“ 
„Nechci se léčit,“ řekl muž tiše s očima upřenýma na ženu ve dveřích. „Nepotřebuju to. To jenom vy si 
myslíte, že potřebuju léčit. Ale vy mi nemůžete rozumět.“ 
Sestra netrpělivě vzdychla. „Tak pojďte. Dobře víte, že z toho budete mít jenom problémy.“ 
„Nepůjdu,“ odpověděl muž, pořád tiše, ale rozhodně. 
Sestra stiskla rty. „Mám zavolat doktora?“ zeptala se. 
 Muž jemně zavrtěl hlavou, ale nespustil z ní oči. „Jen mě nechte na pokoji,“ řekl. „Copak chci tak 
moc? Nechte mě být.“ 
„Nemůžu vás nechat být,“ odporovala sestra. „Potřebujete se léčit. A takhle to nedokážete.“ 
„Nechci se léčit,“ odpověděl pacient už hlasitěji. Každé slovo pečlivě odděloval. „Nechte mě 
na pokoji. Co bych tam dole dělal? Nechte si svůj připitomělý dopolední program. Nepůjdu tam.“ 
Sestra potřásla hlavou a vstoupila do místnosti. Muž na posteli se odtáhl. „Nechte mě být,“ řekl 
důrazně. 
„Dobře víte, že nemůžu,“ odpověděla sestra. 
„Běžte pryč!“ skoro zakřičel pacient, ale sestra dál postupovala směrem k němu. Muž seděl 
přitisknutý ke stěně a s napolo zuřivým a napolo nešťastným výrazem pozoroval blížící se sestru. 
„Běžte pryč!“ opakoval. „No tak vypadněte, slyšíte?!“ zakřičel, když byla sestra už skoro u něho. 
Chtěla ho chytit za ruku, ale on ji najednou uhodil, až skoro upadla. „Slyšíte?“ zopakoval skoro 
šeptem. Zdálo se, že svého činu lituje. Sestra se na něho šokovaně podívala a potom rychle 
bez jediného slova odešla. Muž se za ní chvíli s lítostivým výrazem díval, ale potom potřásl hlavou, 
znovu se opřel o zeď a zavřel oči. 
 

*** 
 
Kancelář byla chladná a snad až příliš prostorná. Doktor seděl za velkým stolem a mlčky si prohlížel 
záznamy pacienta, který seděl před ním. Po chvíli si trochu povzdechl, zavrtěl hlavou a odvrátil 
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pohled od záznamů. Seděl před ním mladý muž se slámovými vlasy. Prohlížel si nástěnku, která visela 
na zdi, a lékaři před sebou nevěnoval žádnou pozornost. 
„Jsem na rozpacích,“ prohlásil nakonec doktor a trochu to znělo, jako kdyby mluvil sám k sobě, 
protože pacient se ani nepohnul. „Jsem na rozpacích,“ pokračoval lékař, „protože dost dobře 
nechápu, proč se chováte tímto způsobem.“ 
Pacient se na něj konečně podíval. Usmál se, ale jeho úsměv byl ostrý jako žiletka. „Jsem přece 
blázen,“ řekl. 
Lékař si znovu povzdechl a ještě jednou stočil pohled k obrazovce se záznamy. „Ano, jste nemocný. 
Víte to stejně dobře jako já. Nemoc není zločin, to je jasné. Ale to, že jste nemocný, nevysvětluje, 
proč jste začal napadat ošetřující personál. Včera jste uhodil sestru a dnes jste se pokusil ublížit 
ošetřovateli, který vám chtěl podat léky, když jste si je odmítl vzít dobrovolně.“ 
Úsměv na pacientově tváři se změnil v nešťastný úšklebek. „Léky,“ řekl tiše a vložil do toho slova 
veškeré pohrdání, kterého byl schopen. „Léky,“ opakoval. „Neustále se mě snažíte léčit, snažíte se mi 
vnutit představu, že jsem nemocný.“ 
 „Ale vy jste nemocný,“ opáčil s mírným důrazem doktor. 
Pacient prudce zavrtěl hlavou. „A to je právě to. Říkáte, že jsem nemocný, že se musím léčit. Říkáte, 
že potřebuju pomoc. Ale co ve skutečnosti děláte? Krmíte mě prášky. Cpete do mě něco, čemu říkáte 
léky.“ 
„Jak jinak se chcete uzdravit?“ namítl doktor. „Bez léků to nejde.“ 
Pacient vstal ze židle a otočil se k doktorovi zády. „Chcete mi namluvit, že mi tohle všechno pomáhá? 
Myslíte si, že mi pomáhají prášky, po kterých jsem tak otupělý, že nemůžu dělat nic jiného než sedět 
a hloupě se usmívat? Myslíte si, že mi prospívají vaše hloupé programy a terapie? A to si říkáte 
lékař?“ 
Doktor stiskl rty. „Uklidněte se prosím,“ vybídl pacienta. Ten se otočil a znovu se zvolna posadil. Lékař 
přikývl. „Dobře. Promluvme si o tom. Nelíbí se vám metody, kterými se vás snažím vyléčit. Co byste 
tedy chtěl dělat jiného?“ 
Na pacientově tváři se objevil výraz upřímného údivu. „Co bych chtěl dělat jiného?“ zopakoval tiše 
a na okamžik se zasnil. Potom potřásl hlavou. „To nemůžete pochopit,“ řekl nakonec. 
„Přesto mi to zkuste říct,“ vybídl ho doktor. 
Pacient se na něj nedůvěřivě zadíval, ale když na lékařově tváři uviděl jen upřímný zájem, nadechl se 
a začal mluvit. Nejdřív mluvil tiše a váhavě, jako by se bál, ale jeho hlas postupně nabýval na jistotě. 
„Co bych chtěl dělat?“ začal. „Jak vám to mám říct? Chci zase zažít ten pocit opojení, chci zase vidět 
tu krásu, cítit, jak se v ní rozpadají na kusy všechny nepodstatné věci, vidět, jak se v ní všechno 
stravuje a přečišťuje, chci zase stát a dívat se na to.“ Vydechl a zavrtěl hlavou. „Chci být zase šťastný. 
Tehdy jsem byl. Chci znovu cítit to štěstí, stejné jako tehdy.“ S nesmělým očekáváním se zadíval 
na lékaře. Ten potřásl hlavou. „A jsme zase u toho. Tohle je přesně to, co dělat nemůžete,“ 
odpověděl doktor. 
„Nemůžu být šťastný?“ zeptal se pacient. 
„Tady nejde o štěstí. Tady jde o to, že štěstí, které cítíte, je projevem vaší nemoci. Není to opravdové 
štěstí. Je to jen posedlost. Jestli chcete být opravdu šťastný, musíte se vyléčit.“ 
Pacientovi se na obličeji objevil široký úsměv, ale nebyla v něm ani stopa po veselí. „Chápu,“ řekl tiše 
a zvedl se. „Chápu. Budete mě dál léčit. Budete mě dál nutit chodit na dopolední a odpolední 
programy. Budete mi dál odpírat štěstí.“ Najednou se zhroutil. Obličej se mu stáhl do žalostné 
grimasy a zdálo se, že v sobě přemáhá obrovský vztek a zároveň nutkání se rozplakat. „Přece mám 
právo být šťastný!“ vykřikl nakonec. „Mám na to právo, ne? Stejně jako kdokoli jiný. Nemůžete mi 
odpírat štěstí! Nemůžete!“ 
 

*** 
 
Muž se slámovými vlasy bezcílně bloudil po cestičkách zavátých čerstvě napadaným sněhem. Sníh 
jiskřil, odrážel sluneční paprsky a oslepoval. Muž šel rychle, jako by někam spěchal, ale každou chvíli 
se zastavoval a hleděl přes zeď, která lemovala zahradu. „Ne,“ řekl tiše, když se zase zastavil. „Ne, 
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nemůžu takhle dál.“ Zase vykročil, ale tentokrát už pomaleji. „Nechápou mě, nemůžou mě chápat. 
A já nemůžu zůstat v tomhle vězení navěky. To by bylo příliš kruté.“ Přerývaně se nadechl. „Aspoň 
jednou, jen ještě jednou.“ Hryzl se do rtu. „Tehdy to mělo smysl, copak to nechápou, copak to ten 
doktor nemůže pochopit? Tehdy měl svět smysl a já to věděl, já to viděl. Viděl jsem, jak se všechno 
špatné stravuje a mizí, jak zbývá jen očišťující světlo. Copak to nemůžou pochopit? Nemůžou se 
chvilku podívat na svět mýma očima?“ Šel se skloněnou hlavou a pronášel svůj monolog k jiskřícímu 
sněhu. „Mají na tohle vůbec právo? Mají? Nemůžou mít. Nemůžou mít právo brát mi tu krásu. Jsem 
nemocný? Je to nemoc, chtít vidět, jak všechno nepodstatné mizí, jak zbývá jen oslepující teplé světlo 
a já? Je to nemoc?“ Odmlčel se a zastavil. Ještě chvilku se mu hruď divoce zvedala a zase klesala, ale 
potom se uklidnil a jeho obličej se vrátil do obvyklé nevýrazné podoby. Sklonil se a nabral trochu 
sněhu. Přiložil si ho k čelu a zavřel oči. Počkal, až ledové krystalky roztají, a potom se otočil a vracel se 
do budovy s tváří vlhkou jako od slz. 
 

*** 
 
Lékař se ustaraně díval na pacienta, který seděl naproti němu. Měl skloněnou hlavu, světlé vlasy mu 
padaly přes obličej a ruce měl bezvládně položené v klíně. Vypadal jako vrba, kterou zastihla 
nenadálá bouře. 
„Podívejte se na mě, prosím,“ řekl doktor. Nedostal žádnou odpověď, pacient dál nehnutě seděl. 
„Slyšíte? Zvedněte hlavu.“ Pacient ho pomalu poslechl a upřel na doktora oči, které ztratily veškerý 
lesk. „Co se děje?“ zeptal se lékař téměř konejšivě. „Co se vám stalo?“ Pacient na něho chvilku beze 
slova hleděl, ale potom se nadechl, jako by chtěl promluvit. „No tak,“ pobídl ho doktor. 
„Co se stalo?“ zopakoval pacient. „Nic. Nestalo se nic.“ Potřásl hlavou. „Jen jste mi vzali to, co jsem 
miloval. Řekli jste, že jsem nemocný a dali jste mě sem. Začali jste mě krmit prášky a zabránili jste mi 
být šťastný. Řekli jste, že jsem blázen.“ Na chvilku se odmlčel, ale potom mu najednou zase zaplály 
oči a trochu se narovnal. „Ale co když jste blázen vy a všichni ostatní? Co když jediný zdravý jsem tu 
já?“ 
Lékař zavrtěl hlavou. „Jste nemocný. Zdravý člověk nemůže cítit štěstí při tom, co dělá šťastným vás.“ 
„A jak víte, že při tom nejsem šťastný, protože jsem jediný zdravý? Co když prostě jen nedokážete 
vnímat tu harmonii a krásu? Co když jsou takhle nemocní všichni lidé kromě mě? Co když já jediný 
vnímám správně?“ 
Doktor znovu konejšivě zavrtěl hlavou. „Já vás chápu,“ řekl. „Ale to, jak vnímáte, je právě projev vaší 
nemoci. Není možné, aby byli všichni kromě vás nemocní. Není jednodušší si připustit, že je něco 
v nepořádku s vámi?“ Pacient náhle vstal. 
„Nebudu vás poslouchat,“ řekl tiše, ale důrazně. „Nemusím. Myslete si, že jsem nemocný. Ať si to 
klidně myslí celý svět. Ale já si nenechám vzít to, co ve mně rozechvívá ty nejhlubší kouty srdce. 
Nenechám si vzít to, co mě dělá šťastným.“ Přerývaně se nadechl a otočil se k lékaři zády. 
„Nenechám,“ zopakoval ještě jednou, když vycházel ze dveří. 
 

*** 
 
Muž se slámovými vlasy zvedl hlavu a s přimhouřenýma očima se usmál do slunce. Byl volný, alespoň 
pro tuto chvíli. O tomto okamžiku snil tak dlouho, tolik po něm toužil, že se bál, že není skutečný. Ale 
vnímal na kůži sluneční paprsky, viděl stromy, jak vzpínají vyschlé větve k nebi, a pod nohama cítil 
loňskou trávu zbavenou sněhové pokrývky. Bylo to skutečné. 
Věděl, že ho chytí. Věděl, že po něm za chvíli začnou pátrat a že ho najdou. Na tom mu ale právě teď 
vůbec nezáleželo. Byl volný. Možná, že byl nemocný, že měl lékař pravdu, ale to teď bylo jedno. 
Na chvilku zavřel oči a připomenul si sálavé světlo, které ho tepalo do spánků, které naplňovalo 
všechno, každičký záhyb jeho myšlenek, celý svět. Připomněl si jas, horkost, která ho pohlcovala 
a nenechávala místo na sny, na starosti, na nic. Chtěl se zase dívat, dívat se, jak se věci rozpadají 
na prach v oslepujícím tanci světla, chtěl znovu cítit, jak se i on sám v tom světle ztrácí, jak mizí 
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všechno, co ho kdy trápilo. Otevřel oči a pomalu vydechl. Věděl, že si musí pospíšit. Možná že už ho 
hledají a on nechtěl, aby jeho útěk vyšel naprázdno. Sklonil hlavu a rychle vykročil. 
 

*** 
 
Našli ho snadno. Stál na okraji parku a díval se, jak stromy pomalu zachvacují plameny. Hleděl 
uchváceně na kopuli z ohně, do které se teď uzavřel celý jeho svět, a na obličeji mu tančily rudé 
odlesky. Přijeli hasiči a vzápětí dorazili i jeho pronásledovatelé, aby ho odvedli zpět do léčebny, ale on 
je nevnímal. Nevnímal nic a nikoho kromě hučících plamenů. Stál tam jako slepý a hluchý, zcela 
ponořený do rudé sálavé záplavy před sebou, a oči mu zářily. 
Když ho odváděli, nebránil se. Než ho ale posadili do auta, ještě jednou se otočil a očima hltal 
plameny, ústa mírně pootevřená. Nakonec ho ale přiměli nastoupit do auta a zavřeli dveře. Seděl bez 
pohnutí a oči mu stále svítily jako odleskem ohně. 
Auto se rozjelo, nechalo hořící park daleko za sebou a on už nemohl vidět horké světlo požáru, ale 
na obličeji mu ještě dlouho zůstal blažený úsměv. 
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INTERMEZZO 

ZPOVĚDNÍ ZRCADLO 

POVINNOSTI K FIRMĚ 

Plnil jsem svědomitě všechny svěřené úkoly? – Nedopustil jsem, aby osobní problémy snížily 
produktivitu mé práce? – Pracoval jsem efektivně a s maximálním nasazením? – Měl jsem na zřeteli 
prospěch firmy, nebo jen vlastní zisk? – Prokazoval jsem v plnění klientových požadavků potřebnou 
ochotu a časovou flexibilitu? – Věnuji dostatečnou pozornost naplňování firemních vizí 
a střednědobých a dlouhodobých plánů? – Byl jsem ochoten sebekriticky zhodnotit způsob své práce 
a v případě nedostatků přijmout patřičná opatření? – Pracoval jsem na sebezdokonalování? – 
Nepolevil jsem v odstraňování svých chyb? 

VZTAH K NADŘÍZENÝM 

Dbal jsem dostatečně na požadavky svého manažera/manažerů? – Účastnil jsem se aktivně školení, 
která pro můj rozvoj nadřízení organizují? – Vzal jsem si ponaučení z kritiky? – Prokazoval jsem svému 
manažerovi/manažerům patřičnou úctu? – Byl jsem otevřený novým strategiím? – Byl jsem vždy 
připraven přijmout novou výzvu? – Přišel jsem v případě nespokojenosti s konstruktivní kritikou? – 
Neshazoval jsem svého manažera/manažery před kolegy nebo příslušníky jiných firem? – Nebyl můj 
vztah k němu/k nim pokrytecký? – Podával jsem nadřízeným včas pravdivé zprávy o výsledcích své 
práce? 

VZTAH KE SPOLUPRACOVNÍKŮM 

Podílel jsem se na budování týmového ducha na pracovišti? Účastnil jsem se poctivě teambuildingů? – 
Je má spolupráce s kolegy založena na přátelských vztazích? – Řeším konflikty smírnou cestou? – Jsem 
v jednání se spolupracovníky dostatečně asertivní, nebo projevuji přílišnou submitivitu, či naopak 
dominanci? – Určovali jsme si na pracovišti dílčí cíle a prováděli jsme průběžnou reflexi jejich plnění? 

VZTAH K PODŘÍZENÝM 

Byl jsem při jednání se svými podřízenými empatický, ale přitom nestranný? – Motivoval jsem je 
dostatečně? – Udělal jsem vše pro to, abych podřízené spolupracovníky vedl k sebezdokonalování 
a samostatnosti? – Ponechal jsem ve svých pokynech prostor pro vytyčování dílčích met? – Dal jsem 
svým podřízeným najevo, že práce každého z nich je pro firmu přínosem? 

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 

Vím, že jsem hříšný a nezasloužím si odpuštění, natož kariérní postup. Ale upřímně svých provinění 
lituji a proto prosím o slitování. 
Technický manažere, ty, který řídíš naše směřování, přimluv se za mě. 
Manažere ekonomiky a financi, který vážíš skutky všech a uděluješ odměny a tresty, smiluj se 
nade mnou a přimluv se za mě. 
A ty, manažere lidských zdrojů, který nade všemi bdíš a máš moc povznést i uvrhnout v zatracení, 
neodvracej ode mě svou tvář a přimluv se za mě. 
Všichni manažeři a vedoucí pracovníci, přimluvte se za mě u správní rady a ředitele firmy a pomozte 
mi opustit mé nepravosti, neboť chci být řádným zaměstnancem a toužím celým životem sloužit dobru 
firmy. Dejte mi uvidět zářivou budoucnost, jíž se dostane všem, kteří naplňují podnikové vize 
a napomáhají trvale udržitelnému pokroku. Amen. 
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RITUÁL 
Navštívil jsem jedenkráte zemi velmi bohatou, kde lidé převelice krásně a čistotně chodili oblékaní 
a chudí i bohatí v domech všelikými divy opatřenými žili. Města dlážděna byla hladkými kameny 
a v noci jak za dne světlo zděláno bylo řadou luceren jako hvězdy zavěšených. I procházel jsem se po 
té zemi a divil jsem se všemu, co jsem viděl a rád bych býval zvěděl, jaký že tam panuje řád a kdo jim 
vládně, že mohou žít v tak krásném světě. 
Tu se jednou stalo, že jsem se ocitl uprostřed velikého množství lidu, z nichž všichni spěchali stejným 
směrem, sebe navzájem ani mě si nevšímajíc. I šel jsem s nimi, žádostiv zvědět, oč běží. Proud lidí mě 
zanesl na převelice širokou ulici, nad jiné výstavnější a čistě zametenou. Po stranách té ulice však 
nestály obyčejné domy, nýbrž něco jako paláce se skleněnými stěnami, z nichž se linula barevná záře 
a hudba. Lidé do nich vcházeli, ten do jednoho, onen do jiného, ale všichni opět vycházeli obtížení 
jakýmisi vaky, které byly, jak se zdálo, něčím naplněny až po okraj. Když jsem si prohlížel ty paláce 
i lidi, již vstupovali a opět vycházeli, pomyslel jsem si, že mě jistě šťastná náhoda zavedla na místo, 
kde budou zodpovězeny všechny mé otázky, poněvadž mě napadlo a zdálo se mi čím dále 
pravděpodobnější, že paláce jsou ve skutečnosti chrámy té země, a mně bude dopřáno uhlídat, čemu 
se obyvatelé onoho šťastného a krásně uspořádaného města koří a jaký nad nimi vládne zákon. 
Vešel jsem tedy do jednoho z chrámů, a skutečně – uviděl jsem velikou místnost podpíranou 
vznosným sloupovím, a sochy postav podobných lidským, jak z podstavců a vyvýšených pódií shlížejí 
na příchozí. Někde byl vyobrazen celý člověk, jinde jen hlava či ruka nebo nohy do pasu. Jaký v tom 
byl řád a smysl, nemohl jsem postřehnout, ale zajisté to nebylo nic svévolného, protože vcházející 
lidé vždy chvíli před každou ze soch postáli a uctivě na ni hleděli. I pomyslel jsem si, že jsou to 
vyobrazení jejich bohů a že jsem přišel doprostřed náboženské slavnosti nebo nějaké oběti. 
Lidé přicházeli a prohlíželi si látky rozložené okolo soch a téměř každý si nějakou vybral a vzal 
s sebou, a i když ji odložil zpátky, hned se objevil jiný, který ji vzal místo něho. S těmi látkami šli 
potom k dlouhému stolu, kde obklopení mnoha sochami pod velikým nápisem, kterému jsem 
nerozuměl, stáli lidé oblečení v barvách toho nápisu. Přišel jsem blíž, abych viděl, co se tam děje, 
protože strážci u východu nedovolili nikomu s látkou odejít, pokud se nezastavil u lidí za dlouhým 
stolem. Lidé v livreji nejprve od čekajících látku přijali a potom ji znovu vydali s jakýmsi lístečkem. 
Čekající jim potom výměnou něco vtiskli do ruky, ale co, to jsem nepostřehl. 
Chtěl jsem vědět, co to všechno znamená, a tak jsem přistoupil ke skupince radostně vyhlížejících lidí, 
kteří se probírali látkami. A dozvěděl jsem se, že tento dům je skutečně chrám, v němž lidé provádějí 
oběti bohům té země. Že látky, jež tu vidím, jsou bohy posvěcené předměty, jež musí nosit každý, kdo 
chce být občanem té krásné země, jinak že by byl ze společenství vyobcován. Všichni sem chodí 
a odvádějí část své mzdy bohům a za to dostanou vždy novou látku a to že je značka, která ukazuje, 
že jsou řádnými občany. Řekl jsem, že jistě musejí žít tuze šťastně, když jim tak starostlivé božstvo 
vládne, že ani oběť nevyžaduje samoúčelně, nýbrž je za ni ještě šatí. Na to mi ale oni odpověděli, 
že naopak, že v životě znají jen málo štěstí a bezstarostnosti. Že jejich božstvo v otroctví je dusí. 
Do úmoru musejí dřít, aby posvěcené obleky sobě opatřit mohli a nebyli vyobcováni. Nadto že kněží, 
totiž ti, kteří se o chrám starají a jejichž služebníky jsem viděl u dlouhého stolu, vždy větší díl mzdy 
vyžadují a stále nová nařízení a předpisy, jakž by ono oblečení vyhlížet mělo, vydávají, takže věřící 
v neustálé úzkosti žijí, ani chvíle oddechu nemaje. 
A proto jsem z onoho města odešel a navrátit se nemíním, přestože želím krásných domů a nocí 
jasných jako den. Ale pod tak krutým božstvem bych žít nemohl. 
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INTERMEZZO 

Vážení pracovníci Ústavu pro jazyk český, 
rozhodly jsme se zaslat Vám tento dopis po dlouhých měsících mlčení a očekávání, že zasáhnete i 
bez podnětu stran veřejnosti. Nestalo se tak, a proto posíláme tento list Vám i všem lidem, jimž není 
lhostejný stav našeho světa, a kteří jsou ochotni za něj bojovat. 
Píšeme ve věci zásadní důležitosti, která se dotýká budoucnosti nás i našich dětí. Poslední roky byly 
ve vyspělých státech věnovány nesmiřitelnému boji za rovnoprávnost, aby žádný člověk, ať muž, 
nebo žena, jakékoli barvy pleti, jakéhokoli vyznání a jakékoli sexuální orientace, nebyl diskriminován. 
Na tomto poli bylo bezpochyby dosaženo mnoho úspěchů. Mluvíme samozřejmě o západních 
státech. Naše země se tomuto trendu bohužel dostatečně nepřiblížila a sklízí za to ostrou kritiku. 
Existuje ale způsob, jak se vyspělým zemím vyrovnat. Je potřeba pouze odvaha skutečně naplňovat 
teze, které veřejně deklarujeme, a místo věčného reakcionářství chtít stát v čele světového pokroku. 
Nikdo, dokonce ani největší autority v oboru gender studies, nepoukázal na to, do jaké míry jsou 
předsudky a elementární nerovnost zakořeněny přímo v našich nejzákladnějších životních úkonech. 
Takříkajíc je sajeme s mateřským mlékem. Implicitní diskriminace a nesoulad je totiž obsažen přímo 
v řeči, ve slovech. A pokud není v pořádku řeč, jak můžeme jako lidstvo dosáhnout skutečného 
pokroku? 
Jistě víte, co máme na mysli. Dnes a denně používáme zcela běžná slova a neuvědomujeme si, 
že s nimi něco není v pořádku. A přitom se dopouštíme příšerného teroru! Proč mají některá verba 
privilegium být substantizována, a jiná ne? Proč naopak většina substatntiv nemůže vytvořit verbum? 
Vzorem v tomto mohou být adjektiva, ze kterých lze vytvořit téměř všechny slovní druhy. Ovšem 
v takovéto konstelaci tvoří naprosto nepřijatelnou skupinu se zvláštními právy. Dále, jak je možné, že 
dělíme slovní druhy na ohebné a neohebné? Cožpak si předložky a spojky nezaslouží stát se 
plnohodnotnými větnými členy? Nemluvě o citoslovcích, která se v naší řeči stala silně 
marginalizovanou a negativně vnímanou skupinou. Řekněme ne tomuto hnusnému apartheidu! 
Vždyť jaký příklad dáváme dětem, když je tomuto systému učíme ve školách? Jak budou moci 
v dospělosti pohlížet na všechny lidi stejně a bez předsudků, jak se budou moci zbavit rasistických 
tendencí, jestliže je od útlého věku učíme přemýšlet v kategoriích odcizení, v kategoriích 
neprostupně oddělených skupin? 
Nastal čas podívat se pravdě do očí. Rovnoprávnost nemůže zavládnout, dokud nebude prosazena 
ve všech sférách lidského života. Je to jen a jen naše zodpovědnost. A proto apelujeme na Vás i 
na širokou veřejnost: bojujte za rovnost slov. Stop diskriminaci částic a zájmen! Stejná práva všem! 
Jen tak posuneme náš společný boj o další kousek vpřed a připravíme cestu novému světu. 
Zde je naše řešení: zrovnoprávněme všechny slovní druhy a umožněme všem slovům tyto slovní 
druhy obsáhnout. Například vezměme slovo břeh. Dnes existují z něj odvozená přídavná jména např. 
nábřežní a pobřežní. Kořen slova v nich ale nezůstal zachován, proto bychom měli přidat také tvar 
břehnatý. Kromě toho zmíněná slova prozatím nemohou stát bez předpony, proto je potřeba zavést 
ještě tvar břežní. Co se týče číslovek, pak si nejsme jisty správným tvarem číslovky základní, nicméně 
řadová číslovka břehtý je v řeči přirozeně použitelná. Dále je potřeba vytvořit slovesa. Za všechna 
uveďme například břežit, břehat nebo břehávat. Z příslovcí přichází v úvahu tvar bříž, který by se 
samozřejmě v souladu s výše uvedeným dále skloňoval. (K tomuto účelu navrhujeme použít již 
ustálená schémata časování sloves, tedy „já jdu bříž, ty jdeš břížeš, on jde bříže, my jdeme břížeme, 
vy jdete břížete, oni/ony jdou břížou“.) Částice vytvořená slovem břeh může češtinu obohatit o 
zvukomalebný povzdech „břha“ a citoslovce mohou zůstat jak v základním tvaru, „břeh“ tak i 
v hutnějším „břh“. Komentovat tvary spojek a předložek považujeme za zbytečné. 
Kromě morálního zisku získáme tímto krokem i úspornější a přesnější, ale zároveň i bohatší řeč.  
Pomocí skloňování a časování osvobodíme dosud potlačované významy opomíjených slov 
a umožníme rozvinout se nečekané kráse a pestrosti. Vždyť posuďte: Dnes musíme říci: „Až spadneš, 
budeš naříkat.“ Rovnoprávná slova nám umožní říci tutéž větu mnohem přesněji a úsporněji: „Ažuješ 
spadneš, budeš auješ.“ 
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Až budeme moci ohodnotit kvalitu nového motoru slovem brmný, až fakt, že náš blízký po něčem 
touží, budeme moci okomentovat „on kéžuje,“ pak bude všechno v pořádku. Do té doby nerovnost 
potrvá a bude se stupňovat. 
Ukažme světu cestu, po které se má dát. Ukažme, že se nebojíme reformy, která byla dosud 
pro všechny národy příliš radikální, ukažme, že nestojíme v týlu, ale v první linii boje za rovnou 
společnost a práva všech. Pak i naším přičiněním zanikne diskriminace a nepochopení. Pak se i díky 
našemu přispění narodí nový lepší svět. 
 
S úctou 
Společnost feministek a jiných přidružených marginalizovaných podskupin 
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POHÁDKA 

Vážení čtenáři! Současný literární svět se již nějakou dobu nachází v krizi, z níž zdá se marně hledá 
východisko. Rozhodli jsme se přispět k jejímu řešení, ne snad z plané domýšlivosti nebo snahy 
o zásluhy. Domnívali jsme se, že je naší povinností zvednout pochodeň literatury a osvětlit cestu 
tápajícím autorům. S cílem najít řešení dnešního neutěšeného stavu vznikl i tento výbor kubistických 
povídek, kterážto metoda by se, jak pevně věříme, mohla stát vzorem a avantgardou dalšího vývoje 
postmoderní literatury. 
Jedna z největších potíží, se kterými se v současné době spisovatelé musejí vypořádat, je nedostatek 
archetypálních příběhů, na nichž by mohli stavět. Pokusili jsme se jít příkladem a sestavili jsme 
půdorys, na němž mohou vznikat zcela nové příběhy s nečekanými souvislostmi. Nechceme se 
chlubit, ale jsme první, kdo se místo planého naříkání odhodlal k činu. 
Představujeme vám zcela revoluční metodu tvorby uměleckého textu. Není nadále potřebné 
namáhavě hledat inspiraci a tápat v pochybnostech. Krásná literatura již nebude doménou pouhých 
několika vyvolených, nýbrž každý z nás může přiložit ruku k dílu. Společně překonáme hranice 
vytyčené modernou a naplníme možnosti postmodernou jen naznačené. Tam, kam již dospělo 
výtvarné umění a kam se literatura dosud neodvážila, právě tam vás zavedou následující stránky. 
Otevírají se před námi dosud nevídané možnosti jak zobrazit svět a zachytit věc tak subtilní jako je 
lidská myšlenka. 
Rozhodli jsme se tuto metodu demonstrovat na pohádkách. Proč právě na nich? Protože tento druh 
příběhů je skutečně základní. Od nich se odvíjí všechno ostatní, a jestliže vytvoříme na starých 
strukturách nové pohádky, pak vskutku vytvoříme novou literaturu. 

NÁVOD 

Dále na stránce objevíte načrtnuté základní typy pohádek i s rámcovou osnovou děje a pod nimi také 
kategorie různých pohádkových atributů. Snažili jsme se postihnout ty nejpodstatnější, avšak pokud 
budete mít pocit, že něco chybí, neváhejte a doplňujte. 
Postup tvorby je jednoduchý. Vezměte kostku a nechejte se vést náhodou. 
1. Zvolíte typ příběhu. 
2. Pomocí kostky vyberte náležité atributy. 

 konzervativní postup: vybírejte pouze z patřičné kategorie (např. hlavního hrdinu pouze 
z kategorie „hlavní hrdina“) 

 doporučený postup: Tento postup je poněkud odvážnější. Nejprve hodem určete 
kategorii, z níž budete vybírat a pak dalším hodem patřičný atribut (např. hlavního hrdinu 
tak můžete vybírat z kategorie „blízkých postav“, a podobně). Touto metodou docílíte 
zcela nových a nečekaných spojení a významů. Pod kategoriemi Vám nabízíme ukázku 
právě takovéto práce. 

1. ZÁCHRANNÝ TYP 

Hrdina za pomoci zvířete nebo předmětu obdařeného nadpřirozenými schopnostmi vysvobodí objekt 
své touhy ze spárů záporné moci, taktéž nadané nadpřirozenými schopnostmi. 

OSNOVA 

Úvod 
Představení oběti a jí blízkých. Idylické prostředí. Objevení se hrozby. 
Stať 
Původce hrozby si žádá oběť. Blízcí odmítnou a následuje prokletí. Oběť zmizí, chová se pod vlivem 
prokletí, popřípadě je stanoveno ultimátum. Blízcí zoufale pátrají po zachránci. 
Do naprosto zoufalého stavu vstoupí hrdina. Zamiluje se do oběti. Je poučen o beznadějnosti svého 
počínání, přesto se však pokusí oběť vysvobodit. Po cestě se setká s nadpřirozenou bytostí, která mu 
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nabídne pomoc, nebo mu alespoň dá předmět, zdánlivě nepotřebný, ale jak se později ukáže, 
užitečný v boji se zlými silami. Daru předchází úspěšně splněný úkol, sestávající zejména z pomoci. 
Dle zájmu možno počet pomocníků a úkolů znásobit. 
Boj s temnou nocí, podle počtu darů se několikrát schyluje k tragédii, vždy se však vše obrátí 
k dobrému. Časté je použití různých lstí ze strany zlé síly. Vysvobození oběti. 
Závěr 
Návrat. Hrdina a oběť žijí šťastně až do smrti. 

2. ÚKOLOVÝ TYP 

Aby hrdina získal objekt své touhy, musí splnit několik (nejčastěji tři) zdánlivě nesplnitelných úkolů. 

Vyplnit mu je pomůže subjekt (popřípadě subjekty) obdařené nadpřirozenými schopnostmi. Aby si 

tyto pomocníky získal, musí hrdina prokázat morální způsobilost a ochotu k sebeobětování. Z tohoto 

důvodu je vhodné umístit do příběhu i hrdinova protivníka (protivníky), aby v kontrastu k jejich 

jednání v totožných situacích vynikly hrdinovy kvality. 

OSNOVA 

Úvod 
Hrdina se dozví o objektu své touhy. Hrdina by měl být v podřízené roli, zároveň s ním se o objektu 
touhy dozví i člověk z vyšších vrstev společnosti, který se hrdinovi pro jeho touhu vysměje. Oba se 
vydají na cestu. Po cestě se hrdina setká s několika subjekty v obtížných situacích, kterým pomůže. 
Netuší, že subjekty jsou nadány magickými schopnostmi. I záporný hrdina se setká s totožnými 
subjekty, ale na rozdíl od hrdiny je nechá trpět. 
Stať 
Oba dorazí na místo a dozvědí se, že objekt touhy je dosažitelný pouze po splnění velmi obtížných 
úkolů. Vše nasvědčuje tomu, že hrdina nemá šanci – je nemajetný a skromný. Pohrdání od záporného 
hrdiny i moci, která úkoly nařídila. 
Přistoupí se k úkolům. Hrdina první úkol splní za magického subjektu, a tak dále. Je vhodné vložit 
pasáž zoufání. Během úkolů je hrdina dokonce ochoten zápornému hrdinovi pomoci, ale ten z pýchy 
odmítne. Navíc nemá žádnou nadpřirozenou pomoc, a tak nakonec přijde o život. 
Závěr 
Hrdina poděkuje kouzelným subjektům, získá objekt touhy. 

3. OČISTNÝ TYP 

V tomto typu pohádky sledujeme osvobození hrdiny od vnějšího útlaku (nejčastěji pocházejícího 
od rodiny). Hrdina sám se o únik nesnaží, vede k němu náhoda, nebo naopak snaha záporné moci 
hrdinu naprosto zničit, jež se však obrátí v pravý opak. V procesu vždy figurují nadpřirozené bytosti 
nebo kouzelné předměty. Je vhodné, avšak ne nezbytně nutné, zařadit i milostnou zápletku. 

OSNOVA 

Úvod 
Vylíčení nepřátelského prostředí, osudu oběti a rozličných útlaků, jež její život provázejí. 
Stať 
Setkání oběti s nadpřirozenou mocí, která jí pomáhá. Oběť pomoc částečně používá k plnění úkolů 
nařízených jí nepřátelskou mocí. Nadpřirozená moc zdánlivě nemá nic proti. 
Původci nepřátelského prostředí začnou být zvědaví, proč je oběť šťastná, jak to, že se jí zjevně daří 
dobře, případně kde bere vzácné věci. Je také možné, že nadpřirozená moc umožní oběti setkat se 
a dále setkávat s milovanou bytostí. 
Jeden z původců nepřátelského prostředí milovanou bytost spatří a začne žárlit. I bez přítomnosti 
milostného motivu však původci nepřátelského prostředí chtějí získat zdroj pohodlí a bohatství, a tak 
vyzvídají na oběti, která jim vše naivně vyzradí. 
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Původci nepřátelského prostředí dle návodu kontaktují nadpřirozenou sílu v domnění, že získají to, co 
oběť. Avšak kvůli jejich morální zkaženosti je nadpřirozená moc přímo či nepřímo (pomocí darů) zničí. 
Závěr 
Šťastný život oběti s milovanou bytostí (popřípadě jen šťastný život). 

4. NÁPRAVNÝ TYP 

Hrdina tohoto druhu pohádky trpí určitým záporným charakterovým rysem, kterým často tyranizuje 
okolí. Jedna z jeho zamýšlených obětí se však odmítne jeho rozmarům podřídit a pomocí lsti hlavního 
hrdinu přesvědčí o nesprávnosti jeho jednání a posléze jej změní k lepšímu. Nejvhodnějším 
půdorysem je opět milostný příběh. 

OSNOVA 

Úvod 
Vylíčení hlavního hrdiny, jeho špatné vlastnosti a prostředí, v němž žije. 
Stať 
Druhý hrdina je z nějakého důvodu hlavním hrdinou uražen a dosti drsně odmítnut. I další osoby 
v hrdinově okolí dotyčného chování značně irituje. Proto někdo z nich, kdo má rozhodující slovo, 
vysloví určité ultimátum. Tohoto využije druhý hrdina, který inkognito zinscenuje situaci, která je 
pro hlavního hrdinu značně nepříjemná. 
Pomocí odtržení ze známého prostředí a nutnosti vycházet s lidmi se hlavní hrdina odnaučí 
inkriminovanou odpudivou vlastnost. 
Závěr 
Odhalení totožnosti druhého hrdiny, návrat do domácího prostředí, šťastný život. 

5. „ROAD MOVIE“ 

Hrdina se snaží za nějakým účelem dostat z bodu A do bodu B (jde například o doručení vzácné 
zásilky nebo o záchranu osoby pomocí určitého předmětu). Do cesty se mu staví nejrůznější překážky, 
nakonec je ale s pomocí dalších postav překoná a dorazí do cíle. 

OSNOVA 

Úvod 
Účel cesty, její stručné načrtnutí. 
Stať 
Hrdina se z nějakého důvodu rozhodně pro riskantnější cestu. Většinu překážek překoná sám. 
Součástí mohou být i svody nadpřirozených bytostí, kterým hrdina odolá díky svému charakteru, 
nebo varování jiných nadpřirozených bytostí. 
Téměř na konci cesty ale padne do léčky. Zdá se, že vše je ztraceno, když se objeví jiná postava, která 
hrdinu vysvobodí a dovede do cíle. 
Závěr 
Cíl, poděkování zachránci, doručení zásilky nebo uzdravení adresáta. 

6. MORÁLNÍ TYP 

Takováto pohádka má za cíl ukázat, že věci nejsou takové, jaké se jeví. Nejčastější bývá opět motiv 
lásky. Hlavní hrdina je všemi opovrhovaný a vyloučený ze společnosti. Nakonec se ale objeví někdo, 
kdo bude nejprve z donucení muset žít v jeho blízkosti. I přes vlastní počáteční odpor pak odhalí 
pravou podstatu hrdiny, jeho vnitřní krásu, a to často i přes odpor okolí. 
Možná je také situace, kdy se ukáže, že tento všemi opovrhovaný jedinec nakonec vyřeší zdánlivě 
beznadějnou situaci a tak si získá všeobecný respekt. Ovšem my tento typ příběhu považujeme spíše 
za novodobou konstrukci. 
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OSNOVA 

Úvod 
Popis hlavního hrdiny a jeho osudu. Zdůraznění jeho osamělosti a neštěstí. 
Stať 
Řízením osudu se druhý hrdina dostane do blízkosti hlavního hrdiny. Zpočátku jej kvůli tomu téměř 
nenávidí. Postupně se ale sbližují. Zatímco si blízcí druhého hrdiny zoufají, druhý hrdina už nechce 
hlavního hrdinu opustit. 
Je možné zařadit i zkoušku – druhý hrdina od hlavního hrdiny odejde, ale přes přesvědčování svých 
blízkých se vrátí. Tato odbočka však není nutná. 
Závěr 
Šťastný život obou hrdinů. 
 

1. HLAVNÍ HRDINOVÉ 

Nejmladší sestra 
Nejmladší bratr 
Princ 
Princezna 

Vesnický chasník 
Sirotek 
Poslušná dcera 
Poslušný syn 

Prokletý muž 
Muž ošklivého vzhledu 
Krásná leč chudá dívka 

2. OBJEKTY TOUHY 

Princ 
Princezna 
Král 
Královna 

Vesnický chasník 
Krásná vesnická dívka 
 

 

3. ZÁPORNÍ HRDINOVÉ 

Starší sestra 
Starší bratr 
Nevlastní sestra 

Domýšlivý válečník 
Zlý příslušník vyšších vrstev 
Vlk 

 

4. BLÍZKÉ OSOBY 

Milovaná matka 
Milovaný otec 
Věrná přítelkyně 
Věrný přítel 

  

 

5. ZDROJE NEPŘÁTELSKÉHO PROSTŘEDÍ 

Macecha 
Zlá královna 
Zlý král 
Černokněžník 

Zlá čarodějnice  

6. DOBRÉ NADPŘIROZENÉ MOCNOSTI 

Kouzelná stařenka 
Kouzelný stařeček 
Víla 
Hodný čaroděj 

Dobrá sudička 
Skřítek 

 

7. ZLÉ NADPŘIROZENÉ MOCNOSTI 

Čarodějnice 
Černokněžník 

Čert 
Drak 

 



19 
 

Zlá sudička 
Bludička 

8. ZVÍŘATA OBDAŘENÁ NADPŘIROZENÝMI SCHOPNOSTMI 

Kůň 
Ryba 
Drobný ptáček 
Jelen 

Moucha 
Mravenec 
Labuť 
Liška 

Žába 

9. KOUZELNÉ PŘEDMĚTY 

Meč 
Mošna 
Prsten 
Pírko 
Pás 

Plášť 
Pytel 
Čtyřlístek 
Ubrus 

Boty 
Šupina 
Zrcadlo 
Chleba 

10. KOUZELNÉ VLASTNOSTI 

Neviditelnost 
Neuvěřitelná rychlost 
Rozpoznání pravé povahy věcí 
Nezranitelnost 
Splnění přání 

Odpudivost pro zlé 
nadpřirozené bytosti 
Nadlidská síla 
Dodání potřebné zbraně 
Vidění vzdálených míst 

Ukazatel správné cesty 
Neustálá zásoba jídla 
Zraní i zdánlivě nesmrtelné 
bytosti 

11. PROKLETÍ 

Apatie 
Podřízení se zlým silám 
Smrt v předem daném věku 
Podoba zvířete 

  

12. ŠPATNÉ VLASTNOSTI 

Pýcha 
Lenost 
Hádavost 
Manipulativnost 

  

O DRAKOVI A ZLÉ ČARODĚJNICI 

TYP: ZÁCHRANNÝ 

OBSAZENÍ 

Hlavní hrdina: Neuvěřitelná rychlost 
Oběť: Zlá čarodějnice 
Nepřátelská moc: Drak 
Blízká osoba oběti: Liška 
Nadpřirozená bytost: Labuť 
Kouzelný předmět: Černokněžník 
  

Království královny Lišky žilo za její vlády tiše a pokojně. Bylo tomu tak proto, že Liška se postarala 
o vyhubení většiny zvěře a její věrná a v současné době jediná poddaná, Zlá čarodějnice, která 
nesnášela společnost a konkurenci, o více či méně bolestivý odchod lidských obyvatel. Vítr se tak 
mohl nerušeně prohánět po holých návrších a něžně rozhoupávat listy královské obory, která jediná 
z kdysi rozsáhlých lesů unikla Čarodějčině touze po ničení. 
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Klid a mír Liščina království byl však jednoho dne narušen. Přímo před její královskou noru přiletěl se 
strašlivým řevem drak. Když Liška vyšla nebojácně ven, otočil k ní nozdry, v nichž byl vidět chvějící se 
oheň. „Kdo vládne tomuto království?“ zeptal se drak. 
„Já,“ odvětila Liška. 
„Jsem již dlouho na cestách a téměř umořen hladem,“ pokračoval drak. „Podle starého zvyku chci 
po tobě, abys mi ze svého království dodala každý týden jednu pannu, jinak z domů tvé země 
zůstanou rozvaliny a nikdo neunikne ničivému ohni.“ Když se ale drak lépe rozhlédl kolem a shledal, 
že jeho slova se již dávno stala skutkem, opravil se: „Dobrá. Jestliže mi nevyhovíš, sežeru tebe a z tvé 
královské nory si udělám hnízdo, odkud budu šířit děs do okolí.“ 
Liška upadla do rozpaků. „Ráda bych ti vyhověla, ovšem žádné panny tu už nejsou.“ Ale když viděla, 
jak dračí plameny začínají nabývat na síle, dodala: „Ale seženu je. Zatím si odpočiň a já půjdu a ulovím 
ti něco jako předkrm.“ 
Drak kývl. „Budiž. Ale pamatuj, že tě budu stále sledovat.“ 
 
Královna Liška běžela jako o život ke své nejmilejší poddané. „Zlá čarodějnice,“ volala už zdaleka. „Je 
zle! Přiletěl drak a žádá si každý týden jednu pannu, jinak mě sežere a moje sídlo si zabere pro sebe.“ 
Zlá čarodějnice se zamyslela. „Pak ale ani já nejsem v bezpečí.“ 
„Čaruj,“ řekla královna. „Sešli na draka nejstrašnější kouzla, která znáš, připrav si nejhroznější jedy 
a čekej, až se vrátím z lovu. Pak mu připravíme hostinu.“ 
 
Ve světě kolem, který nic nevěděl o drakovi a nebezpečí, jež hrozilo Liščině království, putovala zatím 
Neuvěřitelná rychlost. Bloudila bezcílně z místa na místo a hledala, komu by mohla nabídnout své 
služby. Jednou se takto dostala k jezeru na hranicích Liščina království, když tu zaslechla žalostný 
nářek. Rozhlédla se a spatřila labuť, jak se zoufale snaží vysvobodit ze spárů velikého orla. 
Neuvěřitelná rychlost neváhala, pustila se za orlem, a za chvíli po něm zbyl už jen chumáč peří. 
„Děkuji ti,“ řekla labuť. „Vysvobodila jsi mě od jisté smrti. Kdo jsi?“ 
„Jsem Neuvěřitelná rychlost. Hledám někoho, koho bych mohla provázet životem. Nevíš o takovém 
člověku?“ 
„Za tímto jezerem žije jediný člověk, a to je Zlá čarodějnice z Liščina království. Nevím, zda se ti bude 
líbit, ale zcela jistě by potřebovala tvoje služby. V Liščině království se usadil drak a dožaduje se 
potravy. Jenže Liška už mu nemá co nabídnout, a tak brzy dojde i na Zlou čarodějnici. 
„Ach! Ale pak nesmím váhat ani minutu! Musím Zlou čarodějnici i Liščino království od draka 
osvobodit,“ prohlásila Neuvěřitelná rychlost. 
„Ty bys to skutečně udělala?“ zeptala se labuť. 
„Jistě.“ 
„Jestliže skutečně zbavíš Liščino království draka, bude ti zavázána nejen Liška a Zlá čarodějnice, ale 
i všechna okolní království. Liška sice loví v našich lesích a Čarodějnice sesílá kletby na neopatrné 
poutníky, kteří se odváží za hranice království, ale spokojily se s tím, že zpustošily vlastní zemi. Lépe 
mít za sousedy je, než draka.  Ten by celou naši zemi spálil na prach. Ale varuji tě. Zlá čarodějnice se 
už měsíc snaží draka otrávit a zabít nejmocnějšími kouzly, které zná, a dosud to nebylo nic platné.“ 
Neuvěřitelná rychlost však zavrtěla hlavou. „Nebojím se ničeho.“ 
„Dobrá tedy,“ pravila labuť. „Pomohl jsi mi, a jestli přemůžeš draka, pomůžeš nejen mně i podruhé. 
Aby sis naklonil Zlou čarodějnici, budeš ale potřebovat pomoc. Ani já sama nejsem zcela bez znalostí 
kouzel, a proto ti dávám tento dar.“ Před Neuvěřitelnou rychlostí se objevila malá figurka čaroděje. 
„Kdykoli ji budeš mít u sebe, vezmeš na sebe podobu černokněžníka,“ řekla labuť. „Tak se ti snad 
podaří získat Čarodějčinu důvěru.“ Neuvěřitelná rychlost poděkovala a za chvíli po ní zbyl už jen 
závan větru. 
 
V Liščině království se zatím schylovalo k tragédii. Drak řval hladem a Liška už mu neměla co 
nabídnout. „Ještě jsi nesehnala panny, o které jsem tě žádal?“ zeptal se drak výhrůžně. 
„Bohužel ne,“ odpověděla Liška. 
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Drak zařval. „Ale v tvém království žije čarodějnice. Chci alespoň tu, abych zahnal nejhorší hlad. 
Do zítřejšího svítání mi ji přivedeš.“ 
Liška proto povolala svoji nejvěrnější poddanou. „Zlá čarodějnice,“ řekla. „Byla jsi mi oddanou 
a věrnou poddanou. Ale musím tě zítřejšího svítání dát drakovi, jinak zničí mě i s celým královstvím.“ 
Než však mohla Čarodějnice něco říct, vtrhla do síně Neuvěřitelná rychlost v podobě černokněžníka 
a zvolala: „Zadržte! Nesu vám záchranu.“ 
Když Zlá čarodějnice spatřila cizího čaroděje, napřáhla k němu svoji hůl. „Co jsi zač?“ zeptala se. „A co 
tu chceš?“ 
„Přišel jsem nabídnout své služby,“ odpověděl černokněžník. 
Zlá čarodějnice ho začala nedůvěřivě obcházet. „Proč?“ zeptala se. „Nevěřím ti. Jestli jsi přišel škodit, 
pak věz, že každého, kdo se mi pletl pod nohy, potkalo něco ošklivého. Umím vyrobit jed, na jaký si 
vzpomeneš, znám kouzla, která ti zmrazí krev v těle, nebo která z tebe udělají jen pár žhavých 
uhlíků.“ Přitiskla hůl čaroději na prsa. 
„Ale proti drakovi byla tvá kouzla bezmocná,“ opáčila Liška. 
„Na draka nestačím, to je pravda,“ odpověděla Čarodějka. „Ale než bych se jím nechala sežrat, 
to raději proměním tuhle zemi v kráter plný plamenů.“ 
V té chvíli černokněžník přemožen obdivem padl na kolena. „Ach, drahá paní, zadržte,“ vydechl. 
„Přijmete mé služby, snažně vás prosím. Hledal jsem nového druha, a teď když vidím vás, vím, 
že jsem na správném místě. Ve skutečnosti nejsem čaroděj. Jsem Neuvěřitelná rychlost. 
Když přijmete mou pomoc, porazíme draka. Ach, co my dva spolu můžeme dokázat!“ 
Zlá čarodějnice se na Neuvěřitelnou rychlost se zájmem dívala. „Jak bys mi mohl pomoci?“ zeptala se. 
Neuvěřitelná rychlost vyňala figurku čaroděje z kapsy, ztratila podobu černokněžníka a v podobě 
větru se přehnala komnatou. Potom se znovu zastavila před Čarodějkou. „Vy použijete kouzla a já je 
roznesu okolo draka rychleji než vichr. Upředeme síť, z níž nevyvázne živý.“ 
I Čarodějnici teď zářily oči obdivem. „Dobrá,“ řekla. „Přijímám.“ 
 
Příštího rána předstoupila Zlá čarodějnice před draka a řekla: „Vyzývám tě na souboj, draku.“ 
Ale obluda se jen zasmála. „Nemáš nade mnou žádnou moc.“ A drak k Čarodějnici otočil nozdry plné 
plamenů. 
Jenže v té chvíli se k Čarodějnici přidala Neuvěřitelná rychlost. Bojovaly spolu udatně a nad Liščino 
království šlehaly plameny. Drak se bránil, seč mohl, ale nedokázal jejich spojeným silám odolat. 
A tak Neuvěřitelná rychlost porazila draka a spolu s Čarodějnicí pak ovládli okolní království. A pokud 

neumřeli, panují nad nimi dodnes. 
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AUTOPORTRÉT 
„Tak už je po všem, drahá paní.“ 
„Stejně je to všechno vaše vina.“ 
„Moje? Blázníte? Já jsem jenom pozorovatel. Jenom se dívám. Ale jak je tu najednou ticho, co? 
Jaký nádherný klid! Kéž by se toho dožil Eduard. Dáte si ještě čaj?“ 
„Ne, děkuji. Eduarda raději nepřipomínejte, ano? Jak to jenom všechno mohlo dospět tak daleko?“ 
„Když už se o tom zmiňujete, tak musím říct, že docela snadno. Víte, vy tady nežijete tak dlouho jako 
já. Kdybyste viděla, jak se sem jeden po druhém stěhují a jak se tu zabydlují, okamžitě byste věděla, 
že jednou se celá tahle pofiderní konstrukce musí zhroutit. Jenže vy jste až do morku kostí idealistka, 
to je ten problém. Snažíte se ve všem hledat spravedlnost. Myslím, že jste dokonce věřila, že může 
dojít k neštěstí, ale k neštěstí způsobenému nějakými vyššími pohnutkami, nebo přinejhorším 
neuhasitelnou vášní. Víte, já vás vlastně obdivuju. Vždycky jsem chtěl být snílek. Bohužel mi to nebylo 
dáno shůry. A víte, co se o darech shůry říká.“ 
„Nepokoušejte se mi lichotit, snažně vás prosím. Jednak jsem na to už příliš stará a jednak od vás to 
zní až neskutečně nepřirozeně. Navíc se mě jen snažíte odvést od mého podezření, že celý řetěz 
neblahých událostí jste spustil právě vy.“ 
„Ale teď jste mě opravdu urazila. Jak si můžete byť jen na kratičký okamžik vážně myslet, že bych 
mohl být vrah? Zrovna já?“ 
„Právě že zrovna vy. Nevyznám se ve vás. Přestože vás znám tak dlouho, pořád přesně nevím, kdo 
jste.“ 
„Já jsem vám to řekl. Jsem pozorovatel. Jsem vypravěč, chcete-li. A jestli nechcete, nebo nevěříte, 
pak jsem prostě chlapík, co má rád čaj. Ale nejsem vrah. To ne. To by bylo pod mou úroveň.“ 
„Tímhle prohlášením jste si moc nepomohl. Zkuste mě přesvědčit. Zatím jste pořád můj podezřelý 
číslo jedna.“ 
„Tak podezřelý číslo jedna, ano? To mi docela lichotí, věříte? Ale nebudu k vám zlý. Povím vám, jak 
celou věc vidí chlapík, co má rád čaj. 
 
Takže celá ta zapeklitá historie začala jednoho krásného bledého zimního rána. Tedy, ono to bylo 
spíše krásné bledé zimní dopoledne, možná že spíš už skoro poledne, ale vzhledem k tomu, 
že pro obyvatele tohoto domu opravdu brzké ráno vždycky začínalo úderem půl desáté, zůstaňme 
raději u toho rána. Takže onoho bledého rána jsem v klidu trávil snídani a četl noviny, když jsem na 
chodbě zaslechl srdcervoucí výkřik. Po hlase jsem poznal Eduarda, což by nebylo tak překvapivé, 
poněvadž neznám nikoho jiného, kdo by dokázal tak přenádherně afektovaně řvát, ale jelikož jsem 
neshledal jediný rozumný důvod, proč by měl tak brzo stát na chodbě a ječet, ze zvědavosti jsem se 
šel podívat ven.“ 
„Mohl byste to zkrátit? Zrovna dneska nemám na vaše řeči náladu.“ 
„Co nejpokorněji se omlouvám, ale nemohl. Nechte mi alespoň tuhle poslední radost, než mě 
zabásnete, paní vyšetřovatelko, buďte od té lásky. Takže jsem vyšel na chodbu a úplně dole jsem cosi 
uviděl. Seběhl jsem ze schodů, abych si to lépe prohlédl, a dole vidím, jak na posledním schodě stojí 
Eduard s hlavou v dlaních a potichu kvílí. A na zemi leží v kaluži krve Andrej. V tu chvíli mě to opravdu 
sebralo, to se musím přiznat. A málem bych zapomněl, vedle Andreje klečí Simon.“ 
„A má ruce od krve.“ 
„Ano, a má ruce od krve, na to nesmíme zapomínat. Přesněji řečeno v těch zakrvácených rukou svírá 
Andrejovu rozbitou hlavu. Nebyl to hezký pohled. Ale kromě toho očividného důvodu ležícího v kaluži 
krve nebyl hezký zejména proto, že Simon plakal. A když tenhle chlap pláče, nevěstí to nic dobrého, 
to jsem vždycky věděl. A jelikož už jsem Andrejovi nemohl pomoci, jediné, co jsem mohl udělat, bylo 
začít se bát, co přijde dál. A v tu chvíli jste přiběhla vy a vykřikla: Panebože, co se stalo? Trochu 
nadbytečná otázka, nezdá se vám?“ 
„Seběhl se celý dům.“ 
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„No jistě, k tomu bych se taky dostal. Ale vy jste přiběhla první.“ 
„Protože bydlím v přízemí. A k tomu mému výkřiku: mně není všechno hned jasné jako vám, 
rozhodně ne mrtvoly s rozbitou hlavou. A navíc, to v sobě opravdu nemáte aspoň kousíček úcty? 
Vykládáte to jako obsah špatného filmu.“ 
„Jinak to neumím, je mi líto. Abych se ale vrátil k vám, přiběhla jste celá rozcuchaná a vytřeštěnýma 
očima jste hleděla na mrtvého Andreje. Zdálo se mi, že chcete něco říct, ale v tu chvíli vás přerušily 
výkřiky dalších nájemníků, kteří se na místo činu řítili ze schodů. No dobrá, Matylda se přišourala, ale 
to už je prostě přirozenost některých lidí. Ale já vím, co jste chtěla říct. Napadlo vás, že Andreje zabil 
Simon, není to tak?“ 
„Ano, v prvním okamžiku mě to napadlo. Koneckonců byl u mrtvého jako první. Jenomže…“ 
„Ano, to jenomže bylo správně. Tenhle vrah by byl moc očividný. Moc na ráně. Navíc, Simona sice 
vždycky dokázala vyprovokovat i moucha lezoucí po stěně, ale Andrejovi by neublížil za nic na světě. 
Můžete mi věřit. A ještě jeden argument mluví proti němu. V dobrých detektivkách to takhle prostě 
nechodí. Vrah nikdy nemůže být ten, kdo je první u oběti. To by příběh ztratil veškerou poetiku.“ 
„A jak jste přišel na to, že tohle je dobrá detektivka? Tohle přece není vůbec žádná detektivka. 
Tohle je tragédie.“ 
„Jak chcete. Já jen tvrdím, že kdyby byl vrahem Simon, postavilo by to všechno na hlavu.“ 
„No ještě že aspoň takhle stojí celá věc na nohou. Prosím vás pokračujte.“ 
„Tak mě pořád nepřerušujte. No, takže celý dům se seběhl a všichni zírali na mrtvolu a na Simona, jak 
štká a opakuje: Je mrtvý, je mrtvý. Byl skoro nepříčetný, ale nepochybuju o tom, že by se za chvíli 
alespoň trochu uklidnil, kdyby se v ten okamžik na místo nedokolébala tlustá Matylda a neprohlásila: 
Jednou se to stát muselo. Víte, Matylda a Simon, ti se nemohli vystát už od okamžiku, kdy se poprvé 
uviděli. Takže Simon zaslechl hlas a otočil se, aby se zeptal, kdože co říkal. A najednou ještě vykřikla 
Markéta: Tys ho zabil! Ty vrahu! Jenomže Simon se díval na Matyldu a měl v očích pořád ten 
nepříčetný výraz. A Matylda neustále brblala cosi ve smyslu: Co kolem toho děláte takový rozruch, 
co vlastně šílíš, Simone, jednou umřeme všichni, tak se rozejděme a v klidu jděme uvařit oběd. Mezi 
námi, kdybych byl Simonem a ve chvíli, kdy mi tragicky umře přítel, se musel dívat na Matyldu, které 
bylo vždycky všechno jedno, které vlastně bylo jedno i to, jestli ještě žije, nebo ne, nebo jestli žije 
někdo jiný, a musel poslouchat její mumlání, neručil bych za sebe. A Simon tím víc. Chvilku jenom 
seděl a poslouchal, viditelně se v něm hromadil vztek, až to nakonec nevydržel, zařval a než ho mohl 
někdo zastavit, ne že by se tedy do toho někdo zrovna hrnul, skočil na Matyldu. Chvíli nebylo vidět 
vůbec nic, a potom najednou ležela Matylda na zemi se zlomeným vazem, Simon stál v šoku nad ní 
a všichni jsme zase na oplátku zírali v šoku na něj, a potom se najednou rozběhl a zmizel z domu. 
No a potom se stalo několik věcí najednou. Eduard naposledy zakvílel a utekl k sobě do bytu, Markéta 
zrudla a vykřikla: Já toho bídáka chytím a rozběhla se za Simonem, Irena a Fabián se nenápadně 
vytratili, mimochodem, všimla jste si, jak se tvářili? Oba byli úplně bílí. Ostatně se není co divit. 
Jeremiáš jenom stál nad mrtvým Andrejem a němě kroutil hlavou. Vy jste řekla: Zavolám policii 
a starý Oldřich odpověděl: To ne, madam, musíme být opatrní, nesmíme kolem toho dělat zbytečný 
rozruch, a vy jste se na něho obořila: Jsou tu dva mrtví lidé a alespoň jedno z těch úmrtí je vražda! 
Musíme zavolat policii. A Oldřich se vás lekl a odešel. A tak jsme tam zůstali tři živí a dvě mrtvoly. Bylo 
mi vás líto, víte? Jak jste tam stála, bledá, rozrušená…“ 
„Zato vy jste byl pozoruhodně klidný.“ 
„Někdo si musel zachovat chladnou hlavu. Každopádně Jeremiáš řekl: Já to zařídím. Věděl jsem, 
že policie stejně nic nezjistí, ale souhlasil jsem. Andrej byl Jeremiášův nejlepší přítel a Jeremiáš se 
musel nějak vzpamatovat z jeho smrti.“ 
„A mě jste pozval k sobě na čaj.“ 
„Ano. Viděl jsem, jak na mě pořád hledíte, a bylo mi jasné, že si myslíte, že jsem vrah. Nevyvracel 
jsem vám to, protože byste mi stejně nevěřila.“ 
„Věděl jste, kdo je vrah?“ 
„Ne, to je mi jasné až teď. Tehdy jsem si nebyl jistý, stejně jako vy. Nahoře jsem vám ukázal dveře 
Andrejova bytu. Byla pro mě čest, že žil vedle mě. Byl to skvělý člověk.“ 
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„Jenže to, že jste žili v sousedních bytech, a navíc úplně nahoře, z vás udělalo hlavního podezřelého. 
Kdybyste ho shodil dolů, nikdo by si toho nevšiml.“ 
„Dejte mi s tím už jednou pokoj. Proč bych ho zabíjel? Andrej byl jeden z mála lidí, kteří tu žili, koho 
jsem si mohl vážit. Byl to umělec a citlivý člověk. A to ho taky zničilo. Škoda, že jsme se víc nesblížili. 
Řekl bych, že se mě bál.“ 
„Jak může mít někdo jako vy rád umění?“ 
„Cynik nemusí nutně znamenat balvan, drahá paní, to byste mohla vědět. A navíc, i kdyby Andrej 
nebyl umělec, měl bych ho rád. Měl něco, co nám všem ostatním chybí, dokonce i vám. Vnímal, víte? 
Vnímal druhé lidi a uměl mít rád. Myslím, že všichni, kdo tady kdy žili, si z něho chtěli aspoň kousek 
přivlastnit. A on se rozdával rád. Ale vraťme se k příběhu. Seděla jste tu, pila čaj, zrovna jako teď, 
a zrovna jako teď jste nevěděla, co si máte myslet. A já vám navrhl: Co kdybychom to vyšetřili? 
Andrejova smrt mě zarmoutila stejně jako vás. Chtěl jsem zjistit, kdo za tím stojí. A vy jste souhlasila.“ 
„Co jsem mohla dělat jiného? Nemohla bych klidně spát, kdybych se alespoň nepokusila zjistit, co se 
vlastně stalo.“ 
„A to přesto, že jste Andreje pořádně neznala. Vy máte jednu chybu, drahá dámo. Pořádně se 
nedíváte. Hodnotíte, a většinou hodnotíte spravedlivě, ale nesnažíte se opravdu poznat. No ale to je 
teď vedlejší. Dopili jsme tedy čaj a já jsem navrhl, abychom začali u Eduarda. Nejen proto, že bydlel 
pod Andrejem, ale hlavně, protože jsem se bál, aby si něco neudělal. To jsem vám tehdy neřekl. 
Jenomže vy jste to zřejmě chápala. Víte přece, jaký byl Eduard.“ 
„Ano. Ale zdálo se mi celkem zbytečné vyslýchat ho. Myslela jsem, že by na vraždu neměl žaludek 
ani nervy.“ 
„Asi ne, ale já jsem si nebyl úplně jistý. Od Eduarda jste se mohla nadít všeho. Chyběl mu jen krůček 
a zavřeli by ho do blázince. Přitom nevím, co se s ním stalo. Když se sem přistěhoval, nebyl takový. 
Jistě, byl trochu vyjukaný, ale docela se mi líbil. Připadalo mi, že jenom potřebuje čas, aby si zvykl 
a ustálil se, ale zatím se stalo něco docela jiného.“ 
„Pokračujte. Sešli jsme o patro níž a zazvonili u Eduarda.“ 
„Ano. Zazvonili jsme u Eduarda a dlouho se nic nedělo. Potom jsem ale zaslechl za dveřmi jeho sípavý 
dech a zavolal jsem na něho, ať nás pustí dovnitř. Nevěřil mi, ale nakonec se nechal přesvědčit.“ 
„Já jsem ho přesvědčila.“ 
„Samozřejmě. Jste přece jen příjemnější bytost než já.“ 
„Víte, že mě překvapilo, jak Eduard vypadal? Obyčejně se tvářil jako docela normální člověk, jen 
trochu zádumčivý.“ 
„Jistě. Obyčejně vypadal jako docela normální melancholik. Ale to, co jste včera viděla u něj v bytě, 
to byla jeho pravá tvář. Ztrhané rysy, chorobně svítící zapadlé oči a pod nimi tmavé kruhy, třesoucí se 
ruce a výraz, jako by chtěl každou chvíli utéct, nebo se rozbrečet. Zeptal jsem se ho, jestli je 
v pořádku a on pořád něco nesrozumitelně breptal, ale nakonec nás zavedl do toho svého brlohu. 
Všimla jste si těch papírů poházených všude možně?“ 
„Upřímně řečeno jsem si nemohla nevšimnout. Ležely všude.“ 
„No ano. Nedokončené texty, nápady, náčrtky, dokonce i pár výpočtů. To na něm bylo nejsmutnější, 
víte? Pokoušel se tvořit. Opravdu se snažil. Vždycky, když jsme se potkali a dali se do řeči, což nebylo 
zase tak často, vykládal mi, že konečně na něco přišel, že už ví, co má udělat. Že to má celé v hlavě, 
vymyšlené do posledního detailu. V těch chvílích vypadal skoro přesvědčivě. Jenomže i když ho 
opravdu políbila múza a on si byl jistý, že konečně něco vytvoří, stejně se mu to nepodařilo. Přišel 
domů, sedl si k čistému papíru a začal psát nebo kreslit a po chvíli musel přestat, protože ho něco 
vyrušilo. Tak šel do jiné místnosti. Tam ho ale vyrušilo něco jiného a takhle to zopakoval několikrát. 
Potom zjistil, že ho opustila inspirace, a tak čekal na vhodnější chvíli. Ale potom ho znovu něco 
vyrušilo a on zapomněl, co chtěl vlastně udělat. A tak žil v neustálé touze tvořit a zároveň 
v neustálém strachu z toho, že mu v tom něco zabrání. Mám dojem, že v poslední fázi už to byla jen 
jakási chorobná póza – že hledal sebemenší záminku nedělat to, po čem toužil, protože se bál, 
že když své touze podlehne, něco ho znovu vyruší a všechno zničí. Asi chtěl být jako Andrej. Možná, 
že kdysi k tomu měl nakročeno. Jenomže zatímco Andrej si prostě sedl a udělal, co toužil udělat, 
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za jakýchkoli okolností, Eduard se snažil přizpůsobit okolnosti tak, aby měl k naplnění své touhy 
dokonalé podmínky. A to ho zřejmě dovedlo tam, kde jste ho viděla včera.“ 
„Vy mě udivujete. Víte toho o lidech tolik a přesto se jim nesnažíte pomoci. Proč? To vás tak baví 
sledovat, jak se sami ničí? Mrháte svými schopnostmi. Jestliže jste Andreje nezabil, ale věděl jste toho 
o všech tolik, možná jste jeho smrti mohl zabránit.“ 
„Á, snažíte se mě dohnat k slzám, vážená paní? A co vy, ztělesněná ctnost a čistota? Proč vždycky 
přijdete s návodem, jak se věci měly udělat, až když je po všem?“ 
„Víte co, nehádejme se. Teď už to nemá smysl. Snažím se jenom pochopit, co se stalo. Tak jako vy.“ 
„No dobrá, zakopejme válečnou sekeru. Já nejsem proti. Vraťme se tedy k nebohému Eduardovi. 
Usadil nás v obývacím pokoji. Chvíli seděl mlčky a já už si začínal myslet, že se uklidnil, když se 
najednou celý rozklepal a vykřikl: Já to nebyl! Já ho nezabil! Vy jste se jenom naklonila 
a záviděníhodně klidným hlasem prohlásila: Taky to nikdo netvrdí, Eduarde. Můžu vám říkat 
Eduarde? Jenom ještě odbočím – vy máte opravdu talent na vhodné otázky, co?“ 
„Řekli jsme, že se nebudeme hádat.“ 
„No dobrá, dobrá, odpusťte. Každopádně Eduard se trochu uklidnil a souhlasil, že mu můžete říkat 
Eduarde. No a já jsem se ho zeptal na něco v tom smyslu, jestli viděl, co se stalo a on se na mě 
podíval očima jak talíře a zavrtěl hlavou. Tak jsem se ho zeptal, proč vůbec vyšel na chodbu a on 
prohlásil něco jako: Slyšel jsem, jak Andrej chodí po bytě. Ale potom odešel. Slyšel jsem nějakou 
divnou ránu, ale nechtěl jsem jí věnovat pozornost. Jenomže pak z bytu odešel i Simon. Vždycky 
hrozně dupe. A pak bylo chvíli ticho a já chtěl něco dělat, když mě nikdo nerušil, ale zaslechl jsem, jak 
někdo běží po schodech a pak něco, co znělo jako vzlykání. Nemohl jsem to vydržet a tak jsem se šel 
podívat. A uviděl jsem… A potom se Eduard znovu rozbrečel a padl na kolena. Já to neudělal!, zaječel 
znovu. Já jsem nechtěl, aby Andrej umřel! Já to tak nemyslel! A vy jste se zeptala, co tak nemyslel 
a on najednou ztichl. V tu chvíli se mi to zdálo jako dobré vodítko, a tak jsem mlčel, abych ho 
nevyrušil. Jenomže od Eduarda se člověk opravdu mohl nadít všeho, což taky sám potvrdil. Já to tak 
nemyslel, když jsem chtěl, aby odešel a už se nevrátil, aby se odstěhoval, prohlásil. Já jsem opravdu 
nechtěl, aby se mu něco stalo, i když jsem si to občas myslel. V tu chvíli mi to bylo jasné, ale i tak jsem 
vás nechal, abyste se zeptala, proč vlastně chtěl, aby Andrej odešel. Já jsem chtěl, aby odešel i Simon, 
řekl Eduard. Já jsem jenom chtěl klid. Jenomže oni mě pořád rušili, víte? Chodili sem a tam. Mluvili. A 
já jsem nemohl myslet. Nedělali to schválně, já vím, ale já jsem je za to nenáviděl, víte? Nenáviděl. 
I když byl Andrej můj přítel. Ale nezabil jsem ho. Vy jste si klekla k němu na zem a pokoušela se ho 
uklidnit. Dojemná scéna, ale zbytečná. Eduard byl úplně na dně a podle mě tam chtěl zůstat 
už z principu. Uklidněte se, Eduarde, řekla jste tiše. A k mému překvapení skutečně zase přestal ronit 
slzy a dokonce se znovu posadil do křesla. Tak je to správně, pokračovala jste. Nikdo netvrdí, že jste 
ho zabil. Snažíme se jenom zjistit, co se stalo. Byli jste dobří přátelé? Už jsem chápal, že Eduard to 
nemohl udělat. Byl to blázen, ale nedospěl ještě do fáze, kdy by z toho šílenství byl schopen vraždit. 
Jediné, co dokázal, bylo užírat se. Navštěvovali jsme se, odpověděl vám Eduard. Povídali jsme si. 
Obdivoval jsem ho a on se mi snažil pomoct. Vykládal jsem mu o svých problémech. Někdy jsme za 
ním chodili s Irenou a Fabiánem a rozebírali jeho díla. Je mi to tak líto. Zase se chystal rozbrečet a já 
jsem usoudil, že toho už bylo dost, a tak jsem se zvedl a řekl jsem vám, že nás čeká ještě hodně práce. 
Souhlasila jste, i když mi přišlo, že byste si radši ještě vykládala s Eduardem. To jste si myslela, 
že Andreje zabil on?“ 
„To ne. Ale vypadal tak zuboženě.“ 
„No jo. Ale nakonec jsme se octli na prahu, já jsem ještě Eduardovi řekl, ať se uklidní, a vydali jsme se 
o patro níž, k Markétě a Jeremiášovi. Potom by na řadu přišel starý Oldřich, ale ten nám ušetřil práci, 
jelikož jsme ho zahlédli, jak po schodech vleče těžký kufr. Kampak, kampak? zavolal jsem na něj. Ani 
se neobrátil. Já tady končím, prohlásil. Už tu nebudu ani minutu. V tomhle baráku aby se člověk bál 
o život. Odcházím. A zmizel.“ 
„Proč jste ho nechal jít?“ 
„Chcete mě rozesmát? Oldřich je ukázkový srab. Většího byste těžko hledala. To, co udělal, mě 
v nejmenším nepřekvapilo. Podezřelé by bylo, kdyby zůstal, ale jeho útěk byl naprosto v pořádku. 
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Bál se, že se vrátí Simon a zabije ho stejně jako Matyldu. No, možná že měl víc rozumu než my všichni 
ostatní. Každopádně ale odešel a my jsme zazvonili u Jeremiáše.“ 
„Překvapilo mě, jak jste s ním jednal. Nezdálo se, že si myslíte, že by mohl být vrah.“ 
„Co vás překvapilo? Jeremiáš mohl být vrahem jako kdokoli jiný. Dokonce i Eduard, nebo Simon jím 
mohli být. Nebo chudák Matylda, i když to by bylo opravdu krajně nepravděpodobné. Ale i kdybych si 
myslel, že Jeremiáš je vrah, jak jinak jsem s ním měl jednat? Mohlo by ho třeba napadnout zabít 
i nás.“ 
„Já vám to nevyčítám. Podle toho, co jsem o Jeremiášovi věděla z dřívějška, to byl hodný a slušný 
chlapík.“ 
„Přesně tak, hodný a slušný. Ale inteligentní, na to nezapomeňte. I o vás si určitě udělal velice přesný 
obrázek hned potom, co vás poprvé uviděl. Vlastně nechápu, proč jste se vy dva víc nesblížili, když 
máte pozorovací talent rozvinutý skoro jako on. Ale vraťme se k naší frašce, nebo co to vlastně je. 
Jeremiáš byl smutný, velice smutný a zdál se mi ztracený. Víte, Jeremiáš měl Andreje opravdu rád, 
i když se to může zdát zvláštní. Možná, že si vzájemně nahrazovali to, co jim chybělo – Jeremiášovi 
otevřenost a Andrejovi rozvaha. Třeba mi chcete namítnout, že vědec musí umělcem vždycky 
podvědomě pohrdat. Ale proč? No nechme toho. Když nás Jeremiáš zavedl do bytu, chvíli jsme jenom 
seděli. Dneska jsem k němu chtěl zajít, řekl potom Jeremiáš. Abychom se zase pohádali. Naše hádky 
vždycky stály za to. A vy jste se opět výjimečně chytře podivila: Hádky? Jeremiáš povytáhl obočí a řekl 
něco v tomhle smyslu: Jistě. Hádky jsou nejplodnější způsob komunikace, když je ovšem umíte vést. 
Ale už si nepopovídáme. Je mrtvý. Co teď budu dělat? Zeptala jste se ho na Eduardovy návštěvy. 
No ano, odpověděl. Párkrát jsem ho tam zastihl. Nevím, proč se s ním Andrej bavil. Asi mu chtěl 
pomoct, ale nemělo to na něho dobrý vliv. V poslední době byl často malátný a podrážděný. Zeptal 
jsem se ho na názor, kdo je vrah. Abych pravdu řekl, docela mě překvapila jeho reakce. Málokdy jsem 
ho viděl rozčíleného. Kdo je vrah? opakoval. Běžte o patro níž a uvidíte hned dva. Kvůli těm dvěma 
pode mnou jsme se s Andrejem dost nepohodli. Vnucovali se mu. Bavili se s ním o jeho práci, lili mu 
do hlavy svoje chytráctví. Jestli je někdo vrah, pak jsou to oni. Nechápu, proč je k sobě pouštěl. 
Proč je vůbec poslouchal. Možná, že by na ty jejich rady dřív nebo později umřel tak jako tak. Na mě 
to taky zkoušeli, nemyslete si. Ale já se nedám tak lehce. Jenomže Andrej byl moc citlivý, moc 
důvěřivý. No a tak jsme Jeremiáše nechali jeho osudu a vydali se na zlatý hřeb naší okružní jízdy.“ 
„Nechápu, proč všechno tak podrobně popisujete. Byli jsme tam přece spolu. Zatím jste mi 
ani neřekl, kdo si myslíte, že je vrah. A na těch dvou nebylo vůbec nic zajímavého.“ 
„Tak vám nepřišli zajímaví? Zvláštní. Mně z nich vždycky naskakovala husí kůže.“ 
„Proč prosím vás? Vždyť se chovali jako slušní lidé. Navíc mi připadalo, že to mají v hlavě v pořádku 
nejvíc z celého osazenstva tohohle domu. Přišlo mi, že stojí nohama na zemi.“ 
„Nohama na zemi, to jistě. Možná jsem se unáhlil, když jsem chválil váš pozorovací talent. A s mým 
vyprávěním musíte mít trpělivost. Zatím jsem vám alespoň řekl, kdo vrah není. Možná vás zklamu, 
kdy vám řeknu, že ani ti dva to nebyli. Nejdřív jsem si to myslel, ale po noci, která následovala, jsem 
změnil názor.“ 
„To by mě opravdu zajímalo proč. No tak povídejte. Zajímá mě, co je na těch dvou lidech tak 
démonického.“ 
„Dobrá tedy. Dvojčata Irena a Fabián se sem přistěhovali nejpozději ze všech. Jakmile jsme se potkali 
na chodbě, propukla u nás nenávist na první pohled. Tedy u nich to byla nenávist, u mě, přiznávám, 
spíše pohrdání. Oba okamžitě začali navazovat kontakty se všemi nájemníky, o vás se, jak vidím, taky 
pokusili. Samozřejmě, na získávání přátel není nic špatného, ale účel, za kterým si je získávali, mi 
vhodný opravdu nepřipadá. Zapomněl jsem vám je podrobněji popsat. Při naší návštěvě se vám 
zdálo, že stojí nohama na zemi. No, máte pravdu v tom, že zareagovali nejumírněněji. Irena jen 
afektovaně vzdychla: Je to hrůza. Nemůžu pochopit, kdo to mohl udělat. Takový slibný člověk! Myslel 
jsem, že třeba z té hrůzy efektně omdlí, ale zřejmě při pohledu na mě se ovládla. Fabián, ten se jen 
zasmušil.“ 
„Na to, že jste je podezříval, jste se jich pozoruhodně málo ptal.“ 
„Zeptal jsem se na všechno potřebné. Na otázku, jestli se s ním stýkali, mi Irena odpověděla úplně 
dostatečně: Ano. Chtěli jsme mu pomoci. Měl úžasný talent, ale tady se jenom zahrabával, Fabián 
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dodal: Se svými schopnostmi mohl vydělávat miliony. Nemohli jsme vydržet se dívat, jak zbytečně 
zůstává ve stínu, a Irena ho ještě doplnila: Mohl být dokonalý. Mohli ho znát všude. To mi poskytlo 
dostatečný obrázek. Abyste se ale orientovala i vy, tady jsou jejich stručné charakteristiky. Irena – 
celkem zvláštní případ, sama o sobě třeba ne zlá, ale abych tak řekl poněkud přepjatá. Dala by se 
krátce popsat jako perfekcionistka, která vždycky toužila po slávě. Chtěla být vidět, chtěla, aby se o ní 
mluvilo, aby se na ni ze všech stran hrnula chvála, aby byla dokonalá. Bohužel všechnu energii 
spotřebovala na vizáž, takže jí žádná nezůstala k tomu, aby něco opravdu hodnotného vytvořila, a tak 
zůstávala neuspokojená. Fabián – člověk spalovaný touhou po tom vlastnit. Nemyslím, že by to byla 
obyčejná chamtivost, to ne. Netoužil po penězích jako takových. Chtěl mít pocit, že může disponovat 
majetkem, že může mít, co si zamane, a samozřejmě, že tím bude perfektně zabezpečený. Ale taky se 
mu nikdy nedařilo. A tak se ti dva frustrovaní sourozenci snažili svoje touhy uplatnit skrze někoho 
jiného. Podle mého názoru chtěli na Andrejovi a dalších parazitovat – na jejich slávě, na jejich 
budoucím bohatství. Vybrali si Andreje a Jeremiáše, který je ale odmítal. U ostatních nájemníků 
celkem správně netušili žádný potenciál. A s vámi možná jenom chtěli dobře vycházet.“ 
„Myslím, že k nim nejste spravedlivý. Vždycky mi připadali celkem příjemní. Ale máte pravdu, Irena 
byla trošku afektovaná.“ 
„No dobrá, to teď nechme plavat. Přicházíme k nejzajímavější části celé frašky, k událostem, z nichž 
známe jen výsledek a o nichž se já jen domýšlím, jak se udály. Nastává totiž večer, my se rozcházíme, 
vy pořád s podezřením a dilematem, zda na mě upozornit policii či nikoli, já pořád bez odpovědi, kdo 
je vrah. Po večeru, který byl mimořádně dlouhý, protože se mi nedařilo usnout, nadchází noc, která 
vyústila v toto ráno a rozuzlila události předchozího dne velmi nečekaným způsobem.“ 
„Mírně řečeno.“ 
„Ano. Velice mírně řečeno. Během oné osudné noci jsem spal jako dřevo a vy pravděpodobně také, 
protože ráno jste byla překvapená stejně jako já.“ 
„Nechápu, jak jsem moha usnout. Ale ano, máte pravdu.“ 
„Dobrá. Takže teď se pokusím vylíčit noční události tak, jak jsem je pochopil z toho, co jsme objevili 
ráno. Dům utichl, ačkoli nikdo kromě nás dvou zřejmě nespal. Eduard přecházel z místnosti 
do místnosti, mlčky si hryzal klouby prstů a užíral se. A zatímco se takhle sám natahoval na skřipec, 
k domu se blížili Simon a Markéta. Můžete se ptát, co se stalo, že ti dva jdou spolu, a já vám na to 
odpovím, že Markéta byla dost silná na to, aby přežila Simonův záchvat zuřivosti, a poté, co si oba 
vyřvali do obličeje dosti nevybíravě svoje názory, ujasnili si stanoviska a zjistili, že vlastně stojí 
na jedné straně barikády, neboť Simon není vrah a Markéta si vraha stejně jako Simon přeje 
dopadnout už jenom pro to, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. A tak se tedy vydají zpátky 
s cílem potrestat vraha, jímž je podle jejich názoru Eduard. Markéta musela sice nějak skousnout 
Matyldinu smrt, kvůli které vlastně začala Simona pronásledovat, ale vzhledem k tomu, že čin byl 
zjevně spáchán v silném afektu, jak také jinak u Simona, a vzhledem k tomu, že Matylda byla vrcholně 
otravná, to pro Markétu není až tak těžké. Takže okolo půlnoci se dostávají zpátky k domu, vidí 
otevřené okno a v něm siluetu přecházejícího Eduarda. Myslí si, že si počínají nenápadně, a tiše 
stoupají k Eduardovu bytu, ale Eduard zaslechne jakýsi šramot a jat neblahou předtuchou popadne 
nůž na maso a uchýlí se do koupelny, kde si zaleze do sprchového koutu. Simon nejdřív slušně klepe, 
ale když se zevnitř nikdo neozývá, rozčílí se, vyrazí dveře, kterýžto hluk mě ani vás kupodivu 
neprobudí, a i s Markétou se vřítí dovnitř. Nemůžou Eduarda najít, ale Markéta ho potom zahlédne 
pootevřenými dveřmi do koupelny. „Vrahu!“ zvolá, „Psychopate!“ a vřítí se do koupelny. Bohužel je 
ale trochu zbrklá, zakopne, uklouzne a spadne tak nešťastně, že si rozrazí lebku a vzápětí umírá. 
Simon, takto nečekaně připravený o pomocnici je trochu zaražený, ale okamžitě se v něm zvedne 
nová vlna vzteku a pomalu se vydá za plačícím Eduardem, který v ruce svírá nůž a drmolí: „Já 
to nebyl, já to nebyl.“ Vypadá hrozně směšně, jak tam tak sedí, schoulený na bobku a vzlyká. Simon 
se pochmurně usměje: „Zakroutím ti krkem, ty kreaturo,“ prohlásí hrobově klidně a postupuje 
kupředu. Eduarda ale zaslepí strach, a jak se Simon nebezpečně přiblíží, skoro podvědomě do něho 
vrazí nůž. Simon, jistě značně překvapeně, klesá, chvíli ještě chroptí a potom umírá. A Eduard, který 
do téhle chvíle opravdu nebyl vrahem, se najednou ocitá v koupelně se dvěma mrtvolami. Nevydrží 
to a utíká vedle, kde se chytá za hlavu. Naplno u něj propukají výčitky svědomí. Neví, co má dělat. 
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Co jsem to udělal, co jsem to jenom udělal? mumlá. Děsí se svého činu, děsí se sám sebe, dělají se mu 
mžitky před očima, bojí se toho, co přijde, až se přijde na to, co udělal, začíná se zimničně klepat, a 
jelikož je to jen uzlíček nervů, který v sobě odjakživa přiživoval jenom strach a úzkost, další porci 
řečeného, navíc tak velkou, už neunese a kácí se k zemi s infarktem myokardu, kterému po chvíli 
podléhá.“ 
„Velmi sugestivní. Ale jak vysvětlíte to další?“ 
„To už je jednoduché, i když podivné. U Jeremiáše z nějakého důvodu večer zaklepali Fabián a Irena, 
a protože byl Jeremiáš ze smrti svého přítele značně naměkko, otevřel jim. Začali si povídat 
o Andrejovi, začali pít víno, postupně přešli na tvrdý alkohol, aby přehlušili vědomí ztráty, každý 
mluvil svoje a navzájem se moc neposlouchali, stačilo jim jen, že jim všem Andrej moc chybí, i když 
každému z jiného důvodu. Časem Jeremiáš zapomněl na svou zášť i podezření, možná si i potykali. 
Popíjeli dál a dál, pili na žal, a jelikož ani jeden z nich nebyl příliš zvyklý a vypili toho opravdu hodně, 
přivodili si otravu alkoholem, na kterou také do rána zemřeli. No a potom přišel nový den a zbyli jsme 
tu jen my dva v prázdném domě.“ 
„Jímá mě hrůza, dokonce i z vašeho šaškovského popisu. Sedíme sami v mrtvém domě.“ 
„Ale zase se tu dá v klidu přemýšlet.“ 
„Já vás prostě nepřesvědčím, že o některých věcech se nežertuje. Ale ještě pořád jste mi neřekl, kdo 
je vrah. Zbýváte už jenom vy.“ 
„Nebo vy.“ 
„Ale já nejsem vrah.“ 
„Já taky ne. Ovšem ani jeden nemáme sebemenší důvod tomu druhému věřit. Jenomže já vím, 
že nejste. Řeknu vám, kdo je vrah. Vrahem je totiž sám Andrej.“ 
„To chcete říct, že spáchal sebevraždu?“ 
„Ano. Zdá se mi to nejpravděpodobnější, po tom všem, co se včera stalo. Samozřejmě, kdyby nechal 
dopis na rozloučenou, předešlo by to mnoha nepříjemnostem. I když někteří naši drazí zesnulí by 
zřejmě stejně raději věřili, že je zfalšovaný.“ 
„Ale proč? Proč by páchal sebevraždu zrovna Andrej? Právě on, který měl být nejšťastnějším 
ze všech?“ 
„Ano, právě on. Byl ze všech nejobdařenější. Ale dary s sebou vždycky nesou prokletí, to byste měla 
vědět. Proč Andrej spáchal sebevraždu? Byl to umělec, a jak už jsem jednou řekl, byl citlivý. Kdyby byl 
ponechán sám sobě, asi by ještě žil a spokojeně tvořil. Jenomže ho navštěvoval Eduard a jeho 
pochyby a strachy začaly nahlodávat i Andreje. Navštěvovala ho Irena s Fabiánem a jejich řeči ho 
nahlodávaly také. Co když není dost dobrý? Co když není schopen vymanit se z toho prostinkého 
umění pro umění, které celý život dělal? Co když už nic nedokáže vytvořit? Co když to nebude 
dokonalé? Co když selže a zradí sám sebe i všechny, kteří mají jeho díla rádi? A navíc, co když ho, 
podobně jak Eduarda, začne všechno rušit a on už nebude schopen vytvořit vůbec nic? Ztrácel klid, 
ztrácel rovnováhu, ztrácel sebedůvěru a jistotu, že to, co dělá, dělá správně. Věděl, že život 
bez umění by pro něj nebyl životem, ale najednou pro něho bylo příliš těžké tvořit. Chtěl být příliš 
dokonalý a bál se, že to nedokáže. Věděl, že ho nečeká nic než poušť a smutek, jestli přestane, 
že bude úplně prázdný, zbytečný sám před sebou, ale najednou nedokázal ani pokračovat. 
Možná, že kdyby dostal čas na zotavenou, kdyby už nedovolil návštěvy těch tří, kdyby se porozhlédl 
po vlastní duši, zjistil by, že se nezměnilo vůbec nic. Ale on to nedokázal. Ti tři ho pořád navštěvovali, 
a aniž chtěli, vlévali mu do srdce jed, který ho ochromoval. Až jednoho dne nevydržel a skočil. A s ním 
odešli i všichni ostatní. Zbyli jsme jenom my dva, drahá dámo. Ani nevíte, jak je mi smutno.“ 
„Měli jsme mu nějak pomoct.“ 
„A jak? Nešlo by to. Věci dospěly tam, kam musely dospět. Teď musíme jenom čekat, až se objeví 
noví nájemníci a začnou nové příběhy.“ 
„Anebo taky odejdeme.“ 
„Ano. Anebo taky odejdeme. Jednou určitě odejdeme. Ale teď bych ještě nerad. Ještě bych alespoň 
jednou rád viděl, jak tenhle dům zase vzkvétá.“ 
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Poznámka závěrem 
 
Pohoršila-li vás tato kniha, po přečtení vytiskněte a spalte. (Omlouvám se za ten mezikrok, avšak 
doba si to žádá. Na druhou stranu tak autorka nebude muset vynaložit prostředky na použitý papír. 
Ha.) 


