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Stejně jako vy, i já rád vyprávím příběhy. Nečiním 

rozdíl mezi skutečností a představivostí, mezi pamětí 

a obrazností. Věřím, že každá událost má tolik verzí, 

kolik lidí se pokouší o její objasnění, a něco jako 

jediný autentický výklad minulosti prostě neexistuje. 

Název knihy je proto myšlený nejen jako „o kom 

příběh je“, ale lze ho vnímat také jako „o kom by 

příběh mohl být“. Nemá smysl se proto ptát: Bylo to 

tak? Já tvrdím: Kdo ví. Nakonec, už samotným 

názvem, mi jde o jemné zpochybnění všeho, co 

v příběhu čtenáři předkládám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Často slyším divné hlasy, či vidím  

neexistující věci a osoby.“ 

Z deníku Nancy Lanzová, matka Adama Lanzy 

 

PROLOG 
K napsání příběhu mě inspirovaly zprávy v médiích o 

zločinu, který se udál čtrnáctého prosince, v pátek 

ráno místního času v budově Základní školy Sandy 

Hookové. Podle sdělení v tisku a zprávách na 

internetových zpravodajských serverech, Lanza měl 

zbraněmi vlastní matky zastřelit dvacet dětí a šest 

dospělých. Zabil mámu, a potom i sebe. 

Rozhodně bych neřekl, že se jedná o příběh, ve 

kterém se věrně držím reálií a faktů nebo něco 

podobného, to je dost přehnané tvrzení. Nikdy jsem 

příběh takhle nebral, to spíše lidé, kteří mě chtějí 

kritizovat. Já jsem jen přišel s vlastním pohledem na 

celou problematiku, nic víc. Ten pohled můžete 

přijmout, nechat být nebo si z něj vzít jen něco. Můj 

přístup je méně dokumentární, méně založený na 

faktech, méně systematický, ale založen mnohem 

více na performanci, tedy na uměleckém představení.  

Můj příběh, je inspirován skutečnou událostí, ale není 

dokumentárním či věcným popisem dějů, jak se 

doopravdy staly. Chcete-li si o případu zjistit fakta, 



můžete nastudovat potřebné údaje v tamějším 

archívu Newtown's public library.  

Robert Poch  

21. 1. 2013 

V Šumperku 

 

Policejní vyšetřovatelé, média a sousedky o mně 

tvrdili, že třetí pátek v prosinci, v den kdy se média 

zabývala hrůznými událostmi v Sýrii, a první stránky 

novin plnily zprávy o pustošení cyklónu Evan, který 

málem zničil ostrov, na kterém se točila Modrá 

laguna, v době těch událostí jsem měl já zastřelit 

dvacet dětí z místní školy ve věku čtyři až deset let, 

vlastní mámu, dalších pět dospělých a pak sebe. 

Neustále jsem si říkal, to nemohlo být skutečné, to se 

nestalo. Všichni byli polekaní tak hrůzným činem. 

Zděšení a otřesení. I britská královna Alžběta II. 

poslala vzkaz panu prezidentovi Baracku Obamovi, v 

němž uvedla, že ji zpráva o střelbě "hluboce šokovala 

a rozesmutnila".  

Čtyřmi kulkami, to ráno pár minut před tři čtvrtě na 

devět, mámě, když ležela unavená v posteli, jsem 

prostřelil lebku. Bez dlouhého přemýšlení, zvažování 

pro a proti, a věřte mi, měl jsem velmi závažný a 

ospravedlnitelný důvod tak hrůzný čin vykonat. Musel 

jsem tu ženu zastavit.  Byl jsem hodný syn, a byl jsem 



od přírody plachý člověk. Ovšem bojácný člověk 

nezabíjí. Máte pravdu, ale já jsem přesvědčený, že 

jsem splnil svou lidskou misi na této zemi na 

výbornou. Nakonec jsem svůj osud, který mi byl 

předurčen, naplnil. Moje tělo, dočasná schránka pro 

nesmrtelnou duši, se vrátí do prachu země – „Prach 

jsem byl a v prach jsem se obrátil.“ Ale než moje 

nesmrtelná duše vystoupá na nebeské výšiny, aby 

tam vydala svědectví o mém životě, dříve se pokusím 

říci pár slov na vysvětlenou vám. Budete se ptát, 

pravda či lež? Odpovím vám za sebe, ani já už 

nevím, zda se vše seběhlo tak, jak popisuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. KAPITOLA 

Co začala máma chodit do jednoho z těch tisíců 

ženských spolků, změnila se. Ale táta měl mámu rád, 

miloval ji. Nevadil mu posměch. Nevadilo mu, když 

pořád dokola tvrdila, že táta přemýšlí ne hlavou, ale 

něčím jiným. Nerozuměl jsem té náhlé proměně. Už jí 

táta nebyl dost dobrý? Najednou mámě vadila 

spousta věcí, kterým se dříve obdivovala. Garáž, 

auto, zaměstnání, práce na zahradě, grilování se 

sousedy a popíjení piva… Do ženského spolku 

chodila čím dál častěji, a tím víc byla zlejší, 

popudlivější. Posmívala se nakonec i mně. Že 

přemýšlím jak chlap, chovám se jak chlap, chvilkami 

jsem měl dojem, že už mě máma nemá ráda a že 

„chlap“ je sprosté slovo. 

V médiích, zejména novinářky, popadaly silné emoce. 

Psaly rozhořčené články, vyvíjely se všelijaké báje, 

konspirační teorie, hledaly se motivy: že jsem prý 

zrádce, odpadlík společnosti, vyvrhel, nenávidím děti 

a matky, dělám hanbu Americe, přátelům, lidským 

rasám; kromě toho se vysmívám myšlenkám, které 

jsou svaté všem Američanům bez rozdílu, přímo 

zrůdně porušuji morálku, mravy a myšlenku 

amerického snu, pošlapal jsem Ústavu se všemi 

dodatky, jsem zvíře, … 

Proto jsem se střelil do hlavy, a zemřel. 



 


