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PŘÍPAD DR. MEJZLÍKA

„Poslyšte, pane Dastychu,“ řekl zamyšleně policejní úředník 
dr. Mejzlík starému kouzelníkovi, „já k vám jdu vlastně na po-

radu. Já mám tuhle jeden případ, se kterým si nevím rady.“
„Tak ven s tím,“ děl pan Dastych. „Kohopak se ten případ 

týká?“
„Mne,“ vzdychl dr. Mejzlík. „Čím víc na to myslím, tím míň do 

toho vidím. Poslouchejte, člověk by se z toho zbláznil.“
„Tak co vám kdo udělal?“ ptal se chlácholivě pan Dastych.
„Nikdo,“ vyhrkl dr. Mejzlík. „To je to nejhorší. Já sám jsem něco 

udělal, čemu nerozumím.“
„Snad to nebude tak zlé,“ těšil ho starý Dastych. „Tak co jste to 

provedl, mládenče?“
„Chytil jsem kasaře,“ odpověděl dr. Mejzlík pochmurně.
„A to je všechno?“
„To je všechno.“
„A ten kasař asi nebyl ten pravý,“ pomáhal pan Dastych.
„Ale byl, vždyť se přiznal. Udělal kasu v Židovském dobročinném 

spolku, víte? Byl to nějaký Rozanowski čili Rosenbaum ze Lvova,“ 
bručel dr. Mejzlík. „Našli u něho hasáky a všechno.“

„No, a co byste rád věděl?“ pobádal ho starý Dastych.
„Já bych rád věděl,“ řekl policejní úředník zahloubaně, „jak jsem 

ho chytil. Počkejte, já vám to povím po pořádku. Před měsícem, to 
bylo třetího března, jsem měl až do půlnoci službu. Já nevím, jestli se 
pamatujete, že tehdy už třetí den pršelo. Tak jsem si zaskočil na chvil-
ku do kavárny a pak chci jít domů, na Vinohrady. Ale místo toho 
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jsem šel opačným směrem k Dlážděné ulici. Prosím vás, nevíte, proč 
jsem šel zrovna v tu stranu?“

„Snad jen tak, náhodou,“ mínil pan Dastych.
„Poslouchejte, v takovém počasí necourá člověk jen tak náhodou po 

ulicích. Já bych rád věděl, co jsem tam u všech sakramentů chtěl. Co 
myslíte, nemohlo to být nějaké tušení? Víte, něco jako telepatie.“

„Aha,“ pravil pan Dastych. „To je docela možné.“
„Tak vidíte,“ mluvil dr. Mejzlík ustaraně. „Tady to máme. Ale taky 

to mohla být taková podvědomá představa, abych se podíval, co je 
u Tří panen.“

„To je ten zapadák v Dlážděné ulici,“ vzpomněl si pan Dastych.
„Právě. Tam přespávají tihle kasaři a kapsáři z Pešti nebo z Haliče, 

když přijdou do Prahy na práci. My na ten lokál dáváme pozor. Co 
myslíte, nebyl to docela obyčejný policejní zvyk, že jsem se tam šel 
mrknout?“ „To může být,“ soudil pan Dastych. „Takové věci dělá ně-
kdy člověk docela mechanicky, hlavně když jaksi má smysl pro povin-
nost. Na tom není nic zvláštního.“

„Tak já jdu do Dlážděné ulice,“ pokračoval dr. Mejzlík, „podívám 
se mimochodem na seznam noclehářů u Tří panen a jdu dál. Na kon-
ci Dlážděné ulice se zastavím a mířím zase zpátky; pěkně prosím, ne-
víte, proč jsem šel zpátky?“

„Zvyk,“ mínil pan Dastych. „Zvyk patrolovat.“
„To by mohlo být,“ souhlasil policejní úředník. „Ale já jsem neměl 

službu a chtěl jsem jít domů. Třeba to byla předtucha.“
„Bývají takové případy,“ uznával pan Dastych. „Ale taková předtu-

cha není nic záhadného. To je přece známo, že v člověku jsou jakési 
vyšší schopnosti…“

„Hergot,“ zařval dr. Mejzlík, „tak byl to zvyk, nebo nějaké vyšší 
schopnosti? Tohle bych rád věděl! – Tak počkejte: Když si to tak šla-
pu, jde proti mně nějaký člověk. Řekněte, pročpak by u všech všu-
dy nemohl kdokoliv jít v jednu hodinu v noci Dlážděnou ulicí? Na 
tom není nic podezřelého. Já sám jsem na nic ani nepomyslil; ale za-
stavil jsem se zrovna pod lucernou a zapaloval jsem si egyptku. Víte, 
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to my děláme, když se chceme v noci na někoho pořádně podívat. 
Co myslíte: byla to náhoda, nebo zvyk, nebo… nebo nějaký podvě-
domý alarm?“

„To nevím,“ řekl pan Dastych.
„Já taky ne,“ křikl zlostně dr. Mejzlík. „Hrom do toho! Tedy si za-

paluju cigaretu pod tou lucernou a ten člověk jde podle mne. Pane, 
já jsem se mu ani nepodíval na nos a jenom tak čumím k zemi. Když 
ten chlap přešel, začalo se mně něco nelíbit. Čerchmante, řekl jsem 
si, tady není něco v pořádku – ale co vlastně? Vždyť jsem si toho vaš-
nosty ani nevšiml. Tak stojím v dešti pod tou lucernou a přemýšlím; 
a najednou mě napadlo: boty! Ten chlap měl něco divného na botách. 
A já vám zničehonic povídám nahlas: popel.“

„Jaký popel?“ ptal se pan Dastych.
„No popel. V tu chvíli jsem si vzpomněl, že ten člověk měl na bo-

tách mezi svrškem a podrážkou popel.“
„A proč by neměl mít na botách popel?“ mínil pan Dastych.
„To se rozumí,“ zvolal dr. Mejzlík. „Ale pane, v ten okamžik jsem 

viděl, ano, viděl vyříznutou ohnivzdornou, ze které se sype popel na 
podlahu. Víte, ten popel, co je mezi ocelovými pláty. A já jsem viděl, 
jak ty boty šlapou do toho popela.“

„Tak to byla intuice,“ rozhodl pan Dastych. „Geniální, ale naho-
dilá intuice.“

„Nesmysl,“ řekl dr. Mejzlík. „Člověče, kdyby nepršelo, tak bych si 
toho popela ani nevšiml. Ale když prší, tak lidé obyčejně nemají na 
botách popel, rozumíte?“

„Tak to byl empirický závěr,“ pravil s jistotou pan Dastych. „Byl to 
skvělý úsudek na základě zkušenosti. A co bylo dál?“

„Inu, pak jsem šel za tím chlapem: to se ví, zapadl ke Třem pan-
nám. Potom jsem zatelefonoval pro dva tajné a udělali jsme tam šťá-
ru, našli jsme pana Rosenbauma i s tím popelem a hasáky a dvanác-
ti tisíci z kasy Židovského dobročinného spolku. Na tom už nic není. 
To víte, v novinách se psalo, že tentokrát naše policie ukázala znač-
nou pohotovost – Takový nesmysl! Prosím vás, kdybych náhodou 
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nebyl šel do té Dlážděné ulice a náhodou se nepodíval tomu gaune-
rovi na boty… Totiž,“ děl dr. Mejzlík sklíčeně, „byla-li to jen tak ná-
hoda. To je právě to.“

„Na tom přece nezáleží,“ mínil pan Dastych. „Mladý člověče, to 
byl úspěch, ke kterému si můžete gratulovat.“

„Gratulovat!“ vybuchl dr. Mejzlík. „Pane, jakpak si mám gratu-
lovat, když nevím k čemu? K svému báječnému detektivnímu bys-
trozraku? Nebo k mechanickým policejním zvykům? Nebo k šťast-
né náhodě? Nebo k nějaké intuici a telepatii? Koukněte se, to byl můj 
první větší případ; něčeho se člověk musí držet, že? Dejme tomu, zít-
ra mně dají nějaký mord; pane Dastychu, co budu dělat? Mám běhat 
po ulicích a koukat lidem bystrozrace na boty? Nebo mám jít za no-
sem a čekat, že mě nějaká předtucha nebo vnitřní hlas povede rovnou 
k vrahovi? Tak vidíte, to je ten případ. Celá policie si teď říká: Tenhle 
Mejzlík, ten má nos; z toho mládence s brejlema něco bude, to je de-
tektivní talent. Vždyť je to zoufalá situace,“ bručel dr. Mejzlík. „Ně-
jakou metodu člověk musí mít. Do svého prvního případu jsem věřil 
na všelijaké ty exaktní metody; víte, na pozorování, na zkušenost, na 
soustavné vyšetření a takové hloupostí. Ale když si teď probírám ten 
případ, tak vidím, že – Poslouchejte,“ vyhrkl s úlevou, „já myslím, že 
to byla jen šťastná náhoda.“

„Vypadá to tak,“ řekl pan Dastych moudře. „Ale byl v tom také kus 
dobrého pozorování a takové té logiky.“

„A mechanická rutina,“ děl mladý úředník malomyslně.
„A intuice. A taky trochu takový dar předtuchy. A instinkt.“
„Ježíšikriste, tak to vidíte,“ bědoval dr. Mejzlík. „Pane Dastychu, 

jak mám nyčko něco dělat?“
„– Pan doktor Mejzlík k telefonu,“ hlásil pan vrchní. „Volá poli-

cejní prezídium.“
„Tady to máme,“ zahučel dr. Mejzlík zdrceně; a když se vrátil od 

telefonu, byl bledý a nervózní. „Platit, pane vrchní,“ křikl podráždě-
ně. „Už to tak je: Našli nějakého cizince zavražděného v hotelu. Hrom 
aby –“ a odešel. Zdálo se, že tento energický mladý muž má trému.
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MODRÁ CHRYZANTÉMA

„Tak já vám povím,“ řekl starý Fulinus, „jak přišla Klára na svět. 
Tehdy jsem zařizoval knížecí lichtenberský park v Lubenci – 

pane, starý kníže, to byl nějaký znalec; celé stromy si nechal posílat 
od Veitsche z Anglie, a jen cibulí z Holandska odebral sedmnáct tisíc 
kusů; ale to jen tak vedle. Tak jednou v neděli jdu v Lubenci po ulici 
a potkám Kláru; víte, to byl tamní idiot, hluchoněmá bláznivá káča, 
která kudy šla, tudy blaženě hýkala, nevíte, pane, proč jsou tihle idio -
ti tak blažení? Zrovna jsem se jí vyhýbal, aby mně nedala hubičku, 
když najednou zahlédnu, že má v prackách kytici; byl to nějaký kopr 
a takový ten polní neřád, ale mezi tím, pane – já jsem viděl ledacos, 
ale tehdy mě mohl trefi t šlak. Ona vám ta potrhlá měla ve své kytce 
jeden květ pompónové chryzantémy, která byla modrá! Pane, modrá! 
Byla to asi taková modrá jako Phlox Laphami; trochu břidlicově na-
dechnutá, s atlasově růžovým okrajem, uvnitř jako Campanula tur-
binata, krásně plná, ale to všechno ještě nic není: pane, ta barva byla 
tehdy a ještě dnes je u vytrvalé indické chryzantémy naprosto nezná-
má! Před lety jsem byl u starého Veitsche; sir James se mi nějak, pa-
nečku, chlubil, že jim loni kvetlo jedno chrysanthemum, import pří-
mo z Číny, tak drobet lila, ale v zimě jim bohužel zašlo. A tady ta 
krákorající maškara měla v pařátu chrysanthemum tak modré, jak si 
jen můžete přát. Dobrá.

Tak tedy ta Klára radostně zahučela a strká mně tu svou kytici. 
Dal jsem jí korunku a ukazoval jsem jí tu chryzantému: Kláro, kdes 
tohle vzala? Klára nadšeně kdákala a řehtala se; víc jsem z ní nedo-
stal. Křičím na ni, ukazuji rukama, ale nic platno; mermomocí mě 
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chtěla obejmout. Běžím k starému knížeti s drahocennou modrou 
chryzantémou: Jasnosti, tohleto roste tady někde v okolí; pojďte to 
hledat. Starý dal hned zapřahat kočár, a že vezmeme Kláru s sebou. 
Ale Klára se zatím ztratila a nebyla k nalezení. Stáli jsme u vozu a na-
dávali tak dobrou hodinku – on kníže pán býval dřív u dragounů. Ale 
ještě jsme s tím nebyli hotovi, když se přihnala Klára s vyplazeným 
jazykem a cpala mně celou kytici čerstvě narvaných modrých chry-
zantém. Kníže jí podával stokorunu, ale Klára se dala zklamáním do 
breku; chudák nikdy stokorunu neviděla. Musel jsem jí dát korunu, 
abych ji upokojil. Začala tancovat a křičet, ale my ji posadili na koz-
lík, ukázali na ty modré chryzantémy, a Kláro, veď nás! 

Klára na kozlíku výskala radostí; to si nemůžete představit, jak byl 
Jeho Důstojnost pan kočí pohoršen, že musí sedět vedle ní. Kromě 
toho se koně každou minutu splašili z toho jejího kvikotu a kokrhání, 
inu, byla to čerchmantská jízda. Když jsme jeli půldruhé hodiny, po-
vídám: Jasnosti, to už jsme udělali aspoň čtrnáct kilometrů.

To je jedno, bručel kníže, třeba sto kilometrů.
No dobrá, já na to, ale Klára se s tou druhou kyticí vrátila za hodi-

nu. To místo nemůže tedy být dál než tři kilometry od Lubence.
Kláro, křičí kníže a ukazuje na ty modré chryzantémy, kde to ros-

te? Kdes tohle našla?
Klára se rozkrákorala a ukazovala pořád dopředu. Nejspíš byla ráda, 

že jede v kočáře. Poslouchejte, já myslel, že ji kníže zabije; kristepane, 
ten se uměl vztekat! Z koní kapala pěna, Klára kejhala, kníže se rou-
hal, kočí div nebrečel hanbou a já jsem dělal plány, jak vypátrat mod-
rou chryzantému. Jasnosti, povídám, takhle to nepůjde. Musíme hle-
dat bez Kláry. Uděláme si na mapě kružítkem okruh tří kilometrů, 
rozdělíme to na úseky a budeme hledat dům od domu.

Člověče, řekl kníže, na tři kilometry od Lubence není přece žád-
ný park!

To je dobře, povídám. V parku byste našel starého čerta; ledaže 
byste hledal ageratum nebo kanu. Koukejte se, tadyhle dole na ston-
ku je drobet půdy; to není žádný humus, to je mazlavá žluťka, nej-
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spíš hnojená lidským tentononc. Musíme hledat místo, kde je hodně 
holubů; na lupení máte plno holubího trusu. Nejspíš to roste u plotu 
z neloupaných tyček, protože tuhle je v paždí listu ždibet odprýsknu-
té smrkové kůry. Tak, to je přesné vodítko.

Jaké? povídá kníže.
No, takové, já řku, že to musíme hledat u každé chalupy v okru-

hu tří kilometrů; rozdělíme se na čtyři skupiny: vy, já, váš zahradník 
a můj pomocník Vencl, a je to.

Dobrá, ráno nato byla první věc, že mi Klára zase přinesla pugét 
modrých chryzantém. Potom jsem propátral svůj úsek, v každé hos-
podě jsem pil teplé pivo, jedl syrečky a ptal se lidí po modrých chry-
zantémách. Pane, neptejte se, jaký průjem jsem měl po těch syreč-
kách; horko bylo, jako se někdy koncem září vydaří, a já vlezl do 
každé chalupy a musel si nechat líbit ledajaké hrubství, protože lidé 
si mysleli, že jsem blázen, agent nebo někdo od úřadu. Ale jedna věc 
byla večer jistá: žádná modrá chryzantéma v mém úseku nerostla. 
V ostatních třech nenašli taky nic. Jen Klára přinesla novou kytici na-
lámaných modrých chryzantém.

To víte, takový kníže je velký pán, když se to vezme kolem a kolem; 
tak on si zavolal četníky, každému dal do ruky jeden květ modré chry-
zantémy a slíbil jim nevím co, když mu najdou, kde to roste. Četníci, 
pane, to jsou vzdělaní lidé, čtou noviny a tak; krom toho znají každý 
kámen a mají náramný vliv. Pane, považte si, že toho dne šest četníků, 
obecní strážníci, starostové obcí, školní mládež s učiteli a jedna tlupa 
cikánů prolézali celý ten kousek země v okruhu tří kilometrů, otrha-
li všechno, co kde kvetlo, a donesli to do zámku. Prokrindapána, to 
vám toho bylo, jako o Božím těle; ale modrá chryzantéma, to se ví, 
ani jedna. Kláru jsme dali po celý den hlídat; v noci utekla a po půl-
noci mi přinesla plnou náruč modrých chryzantém. Dali jsme ji hned 
zavřít do šatlavy, aby neotrhala všechny; ale byli jsme v koncích. Na 
mou duši, to bylo jako v začarování; představte si, kraj jako dlaň –

Poslouchejte, člověk má právo být sprostý, když je v moc velké 
bídě nebo když ho potká neúspěch; to já znám; ale když mně kníže 
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pán z toho vzteku řekl, že jsem stejný idiot jako Klára, namítl jsem 
mu, že si od takového starého kreténa nenechám nadávat, a šel jsem 
rovnou k vlaku; od té doby jsem v Lubenci nebyl. Ale když už jsem 
seděl ve vagóně a vlak se hnul, já jsem se, pane, dal do breku jako 
malý kluk, že už neuvidím modrou chryzantému a že ji nadobro 
opouštím. A jak tak brečím a koukám z okna, vidím hnedle u tra-
ti něco modrého. Pane Čapek, to bylo silnější než já: vyhodilo mne 
to ze sedadla a zatahalo to za poplašnou brzdu – já o tom ani nevě-
děl; vlakem to drclo, jak brzdili, a já jsem se svalil na protější sedadlo 
– přitom jsem si zlomil tenhle prst. A když přiběhl konduktér, kok-
tal jsem, že jsem něco v Lubenci zapomněl, a musel jsem zaplatit za-
tracenou pokutu. Pane, já jsem nadával jako špaček a kulhal jsem po 
trati zpátky k tomu modrému. Ty troubo, říkal jsem si, třeba to je je-
nom podzimní aster nebo jiný modrý neřád, a ty vyhodíš takové ne-
křesťanské peníze! Ušel jsem asi pět set metrů; už jsem myslel, že to 
modré nemohlo být tak daleko, že jsem to minul nebo že se mi to 
jenom zdálo, když na takovém malém náspu vidím vechtrovský do-
mek a přes tyčkový plot jeho zahrádky kouká to modré. Byly to dva 
trsy modré chryzantémy.

Pane, každé dítě ví, co tihle vechtři pěstují na svých zahrádkách. 
Krom kapusty a melounů je to obyčejně slunečnice, pár červených 
růží, malvy, tropaeolum a nějaká ta jiřina; tady ten chlapík neměl ani 
to, ale jenom brambory, fazole, jeden černý bez a tady v koutě ty dvě 
modré chryzantémy.

Člověče, povídám mu přes plot, kde jste vzal tyhle kytky?
Ty modrý? řekl hlídač. Jo, ty tu zůstaly po nebožtíkovi Čermáko-

vi, co tu byl vechtrem přede mnou. Ale tady po trati se nesmí cho-
dit, pane. Tamhle je tabulka ‚Po trati choditi se zapovídá‘. Co tu máte 
co dělat?

Strejčku, povídám mu, a prosím vás, kudy se k vám chodí?
Po trati, na to hlídač. Ale sem nemá nikdo co chodit. Co tu chcete? 

Kliďte se, zatracenej trumbero, ale na trať nesmíte ani nohou!
Tak kudy, já řku, se mám klidit?
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To mně je jedno, křičí hlídač, ale po trati ne, a basta!
Sednu si tedy na ten břeh a povídám: Poslouchejte; dědo, prodej-

te mi ty modré kytky.
Neprodám, bručí vechtr. A pakujte se vocaď. Tady se nesmí sedět!
Pročpak ne, říkám mu. To není napsáno na žádné tabulce, že se tu 

nesmí sedět. Chodit se tu nesmí, a já teda nechodím.
Hlídač se zarazil a obmezil se na to, že mně nadával přes plot. Ale 

byl to nejspíš samotář; za chvíli přestal nadávat a mluvil sám se sebou. 
Za půl hodiny vyšel, aby obhlédl trať.

Tak co, zastavil se u mne, pudete vocaď, nebo ne?
Nemůžu, povídám, po trati chodit je zakázáno a jiná cesta odtud 

nevede.
Hlídač chvíli přemýšlel. Tak víte co, řekl potom, až tamhle zajdu za 

ten pešunk, ztraťte se odtud po trati; já to nebudu vidět.
Vřele jsem mu poděkoval, a když zašel za ten pešunk, přelezl jsem 

přes plot do jeho zahrádky a jeho vlastním rýčem jsem vyryl obě ty 
modré chryzantémy. Já jsem je ukradl, pane. Jsem poctivý chlap a kra-
dl jsem v životě jenom sedmkrát; a vždycky to byly kytky.

Za hodinku jsem seděl ve vlaku a vezl si domů ukradené modré 
chryzantémy. Když jsem jel podle toho strážního domku, stál tam ten 
vechtr s praporečkem a škaredil se jako čert. Mával jsem na něj klo-
boukem, ale myslím, že mě nepoznal.

Tak to vidíte, pane: že tam byla tabulka s nápisem Zakázaná ces-
ta, nikoho, ani nás, ani četníky, ani cikány, ani děti, nenapadlo, že 
by tam někdo mohl jít hledat modré chryzantémy. Takovou sílu, 
pane, má výstražná tabulka. Možná, že u vechtrovských domků ros-
tou modré petrklíče nebo strom poznání nebo zlaté kapradí, ale ni-
kdo je nikdy neobjeví, protože po trati choditi se přísně zapovídá, 
a basta. Jenom bláznivá Klára se tam dostala, protože byla idiot a ne-
uměla číst.

Proto jsem dal modré pompónce chryzantémě jméno Klára. Už se 
s ní párám patnáct let. Ale nejspíš jsem ji zchoulostivil dobrou půdou 
a vláhou – ten krobián vechtr ji vůbec nezaléval, měla tam jíl jako cín; 
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zkrátka zjara mně vyrazí, v létě dostane padlí a v srpnu zachází. Po-
važte si, já jediný na světě mám modrou chryzantému, a nemohu s ní 
na veřejnost. Kdepak Bretagne a Anastázie, ty jsou jen trochu do lila; 
ale Klára, pane, až mně jednou pokvete Klára, tak o ní bude mluvit 
celý svět.“
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