
  

„Milostivý pane,” řekl, „znám lék na vaši chorobu. Je tím lepší, že jedině vy jej můžete získat. Vy 

potřebujete slunce. Ale ne jen část, kterou dostávají také ostatní, vy potřebujete slunce celé. Máte 

ohromné jmění7 a myslím, že i slunce můžete za ně snést8 z nebeské výšky do svého paláce. Když se s 

ním sám na nějaký čas zavřete, když sám budete blízko jeho blahodárné síly, vyjdete ze sluneční lázně 

nejen úplně zdravý, ale i nesmrtelný. Je to jediný lék, který vám mohu doporučit. Neboť u vás se 

objevila nemoc celého světa. A slunce je zdraví celého světa.” 

Milionář lékaři uvěřil. Jak by neuvěřil člověku, který byl krok před smrtí. Jenom se ještě otázal: 

„Nevíte, jak může být slunce drahé?” 

„Slunce je drahé všem lidem.” 

Když lékař domluvil, byl odveden a popraven. Vdově po lékaři byl doručen šek na slušnou částku, 

sirotkům nové školní knihy, dvě zcela zachovalá9 pravítka z kanceláří 

milionáře a pouzdro na pera s nápisem: Uč se, synu, moudrým být! 

Milionář zatím přemýšlel, jak sundat co nejlaciněji slunce. Dal zbudovat 

ohromná lešení10. Sto inženýrů postavilo velkolepý jeřáb11. Stavitelé pracovali 

na plánech budovy, do níž mělo být sneseno slunce a uzavřeno s milionářem a 

jeho vředy. 

Miliony dělníků ze všech zemí světa pracovali kladivy; ne proto, aby sundali sluníčko, ale aby uživili 

ženu a děti. Jedné noci, která byla temnější než chladné srdce, sundali lidé milionářovi slunce z oblohy, 

spustili je do ohromné budovy a uzavřeli železobetonovými zdmi s ocelovými pláty. 

Ani jeden paprsek neunikal12. 

Na světě byla tma a milionář se radoval, že se mu vše povedlo. Potmě ani Bůh nepozná, myslil si, že je 

slunce pryč. Já se zatím stanu nesmrtelný, a kdo potom na mě může! Nezůstane jen při slunci! Odnesu 

i všechny hvězdy a přidám je do svých pokladů13. Budou moje, jako jsou moje cenné papíry, uložené v 

bance „Ego”. Brzy se stane, že nebude nic, co by nebylo mým. Koupím si i Pána Boha a udělám ho svým 

asistentem. 

Budu mladý, krásný, nesmrtelný a nejbohatší. Kdo mi odolá14? Mohu znásilnit15 zemi jako ženu a ona 

bude ráda, že je znásilněna, neboť ženy mají rády silné a drsné muže. Hip – hip – hurá! 

Zatím se lidé probouzeli ze snu. Velmi se divili, že slunce už nesvítí. Na nebi zůstala jen veliká, červená 

rána, kterou se hasiči a natěrači marně snažili uhasit nebo zastřít. Lidé se shlukovali a křičeli: „Kde je 

slunce? Kdo nám sebral slunce?” 

 

Řekněte, jestli je věta pravdivá (ANO) nebo nepravdivá (NE). 

1. Lékař poradil milionáři, aby se každý den 3 hodiny opaloval na slunci.  ANO – NE 

2. Milionář se velmi snažil slunce z nebe snést, ale jeho snaha byla neúspěšná. ANO – NE 

3.  Milionář se chtěl nejdřív uzdravit¸ a poté slunce darovat lidem.   ANO – NE 

4. Všichni lidé byli překvapení, když slunce ráno nevyšlo.    ANO – NE 

 

 

                                                           
7 jmění (n.) = majetek, peníze 
8 snést (perfektivum; snesl jsem, snesu) = odnést něco ze shora dolů 
9 zachovalý = neporušený, nezkažený 
10 lešení (n.) = kovová konstrukce u domu pro práci ve výškách 
11 jeřáb (m.) = velký stroj určený ke zdvihání těžkých břemen 
12 unikat (imperfektivum; unikl jsem, unikám, budu unikat) = zde: dostat se ven 
13 poklad (m.) = cenná věc 
14 odolat (perfektivum; odolal jsem, odolám) = podlehnout, udržet se, ubránit se 
15 znásilnit (perfektivum; znásilnil jsem, znásilním) = zneužít, pošpinit, zneuctít 


