
Na scéně jsou Radegast (učitel dějepisu) a Vojtěch (učitel obrany proti temné magii). 

Radegast: “Kolego, potřebuji vaši radu. Myslím, že jsem ve starobylých knihách našel něco co by nám mohlo pomoct s tou 

ztracenou pamětí.” 

Vojtěch: “Pomoct?” 

Radegast: “Myslím že je to rituál, jenž dokáže vymazanou paměť navrátit.” 

Vojtěch (zbystří): “Rituál? Ukažte, ukažte!” 

Radegast: “Tady je ta kniha. Opatrně, je vetchá.” 

Vojtěch (s námahou potichu čte): “To je švabach, že?” 

Radegast: “A ještě k tomu jsou části v goblinštině… dovolte” (bere knihu a čte nahlas:) “V rituální plac se pohni... 

hexaangularis… i distanc jest dva lokte exakt...”  

Vojtěch (bere mu knihu): “... a magická slova vysloviti… To je zajímavé, připomíná mi to jeden bulharský rituál na přivolání 

deště… hmpf, ale tohle… co je to za slovo?” 

Radegast: “Epidermis - vidíte, tady ta klička je emko” 

Vojtěch (mumlá): “... no tohle, to mě nikdy nenapadlo. Opravdu stará magie. A docela nebezpečná. Já jako učitel černé mag… 

totiž, ochrany proti černé magii, bych to měl vědět.” 

Radegast: “Tedy to provedeme v profesorském sboru?” 

Vojtěch: “Nesmysl. Koukněte sem ” (ukáže na knihu) “nejlepším magie cílem je osoba věku nízkého, krve mladé, rukou 

nesedřených. Navíc to vyžaduje šest a dva.. devě…totiž, osm zaříkávačů. Dokážete si představit, jak třeba pan ředitel, nebo 

paní Adminová tančí za úplňku na louce?” 

Radegast: “To musí být za úplňku? V noci?” 

Vojtěch (začte se):  “... hm, ne - ‘v paprscích slunka zapadajícího‘. Ale stejně, nejsme na takovýhle blbnutí už trochu staří? Mě 

stačí jednou za měsíc rituál závlahy a bolí mě pak dva dny všechny klouby.” 

Radegast: “No jo, no jo, tak co teda?” 

Vojtěch: “Dejte to studentům. Jsou mladí, plní energie...” 

Radegast: “Tudle temnotu? Co jejich karma?” 

Vojtěch: “Jednou se to naučit musej. Koneckonců je to hlavně jejich paměť. A až na ně někdo tímhle typem magie zaútočí, ta 

zkušenost se jim bude hodit.” 

Radegast: “No… tak dobře. Zařídím přípravy.” 

Vojtěch: “Zkusíme to přeložit do moderního jazyka?”  

Radegast: “Jistě” 

(odcházejí, zatímco se občas kouknou do knihy a občas se baví o významu divnoslov) 


