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Červený pes
Kočovná detektivní kancelář

dne 16. dubna roku 2011 byla v obci P. oficiálně založena kočovná detektivní 
kancelář Červený pes. Detektivní kancelář Červený pes je skutečná a zabývá se 
skutečnými zločiny.

Jsme tady především proto, abychom odhalili zločiny proti Kráse. Budeme 
shromažďovat důkazy o veškerých aktivitách pošlapávajících dobrý vkus. Budeme 
vypracovávat metafyzické žaloby a podávat je soudcům, jak těm zasedajícím zde na 
Zemi, tak i těm pohybujícím se ve sférách Věčnosti. Budeme neúnavní a neúplatní. 
Nebudeme podléhat svodům Spektáklu ani nařízením Impéria, a našim hlavním 
kritériem bude vždy touha po odhalení Pravdy, byť by její hlas zněl jakkoliv 
nepříjemně.

Našim prvním úkolem je pátrání po Pravdě ohledně záhadné smrti malíře a pastevce 
K., který byl dne 12. března roku 2011 nalezen mrtvý na dně studny v obci P. na 
zahradě domu číslo 39. Tato událost byla impulsem pro založení detektivní 
kanceláře a úspěšné vyšetření tohoto případu je pevně spojeno s další existencí 
kočovné detektivní kanceláře Červený pes.

Vycházíme z teorie nepravděpodobnosti. Tedy že i nejméně pravděpodobná příčina 
smrti může být křišťálovým diamantem Pravdy. K pátrání používáme nejen všech 
konvenčních detektivních postupů, ale i znamení a indicie pocházející z říše snů 
a naší vlastní imaginace.

Detektivní kancelář Červený pes neoperuje pouze v klasickém detektivním modu, 
kde je hlavním cílem odhalení pachatele. Chceme zločin nejenom odhalit, ale 
pracovat s výsledky vyšetřování i mimo rám samotného zločinu. V případě záhadné 
smrti malíře a pastevce K. se chceme pokusit o realizaci myšlenky tzv. Smíření, 
při níž chceme využít výsledky pátrání k nastolení smíření v duších pozůstalých. 
A snad i k osvobození duše malíře a pastevce K., pro něhož nevyřešený zločin 
zůstává překážkou pro osvobození duše ze žaláře věčného toulání se mezi Nebem a 
Zemí. 

Cesta vede stále vpřed. Jsme tady, abychom odhalili podstatu Zločinu, vypátrali 
vrahy a sebevrahy, motivy i fyzické kontury skutečna ukryté v mlžných blatech. 
Chceme slyšet zvony bít poslední tóny před pádem gilotiny. Zároveň se zříkáme 
role soudce. Jsme detektivové. Žalobci. Vyšetřovatelé. Předkládáme hypotézy, 
indicie, důkazy, domněnky. Dešifrujeme fámy, zvěsti, mýty. Nadzdviháme polštáře 
minulosti, abychom z pod nich vyndali dávno zašlé vzpomínky. Vycházíme z 
premisy, že odsoudit nevinného je větším zlem než neodsoudit vinného. A soud 
není jen žalář a okovaná bota. Soudíme slovy. 

Toto není manifest. Toto je zakládací listina kočovné detektivní kanceláře 
Červený pes.

Obec P., 16. dubna 2011

Text zakládací listiny detektivní kanceláře Červený pes
autor: Michael B1ai1


