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Jak jeden vědec zabředl do rozho
voru s jedním nezávislým myslite
lem
Jak se vědec snažil pozvednout roz
hovor na vědeckou úroveň a jak se
tomu myslitel bránil
Jak myslitel stočil rozhovor k pro
blému bytí
Jak Newton obhajoval existenci
gravitace a jak se tomu vědec i my
slitel divili
Jak myslitel přesvědčoval vědce
o nezastupitelnosti Boha při vy
tváření evropské vědy
Jak myslitel svými řečmi pohoršo
val vědce i kněze
Jak vědec a myslitel spolu rozmlou
vali o poznávání z čistého rozumu
a jak si při tom oba navzájem hráli
do noty
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Jak kněz odstraňoval svatozář, kte
rou myslitel přiřkl Giordanu Bru
novi, a co z toho vzešlo
Jak vědec, myslitel a kněz začali ro
kovat o problému determinismu
a lidského konání na základě svo
bodné vůle
Jak topič začal obviňovat vědce,
že se zdráhá jednat důsledně podle
svého vlastního přesvědčení
Jak topič přiváděl do rozpaků pro
fesora i kněze
Jak Mikuláš Kusánský vykládal Boha
a jak topič a kněz tento výklad oce
ňovali
Intermezzo v Bartolomějské 7
Jak se teolog z Vatikánu rozhovořil
o jedné staré rytině
Jak nelze, a přesto lze, stáhnout po
vrch koule do jediného bodu
Jak topič, profesor a kněz začali ro
kovat o buddhismu
Jak profesorovo odmítnutí reinkar
nací převedlo hovor na problema
tiku identifikátorů
Jak se hádka topiče s profesorem
vrátila na samotný začátek
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Intermezzo v kotelně
Jak profesor a topič začali uvažovat
o životě jako o samostatném fyzi
kálním jevu
Jak topič začal vynášet trumfy
Jak život dobývá a vzdělává reálný
svět, co o tom předčítal zahrad
ník z knihy Bohumila Němce a co
z toho vzešlo
Jak všichni rokovali o boji dobra se
zlem
•
Jak Tomáš Garrigue Masaryk vy
kládal soulad vševědoucnosti Boží
se svobodnou vůlí člověka
Jak si profesor a topič navzájem na
dávali
Jak zahradník předčítal z knihy
o mravencích a jaké hovory to vy
volávalo
Jak topič hovořil o čistém životě
a jak profesor zarputile mlčel
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