Petr Bakalář

Otázky
Kniha, která vám ukrátí čekání.

1. Co vám obvykle proběhne hlavou, když zazvoní telefon?
2. Čí jméno hledáte v knihách návštěv na výstavách?

3. Co děláte, když jste doma sám a v televizi nebo v rádiu hrají hymnu?

4. Které vaše přání se naštěstí nesplnilo?

5. Vzal jste někdy bohům oheň?

6. Pohled na co vás obvykle nejvíce osvěží?

7. Na jakou sbírku byste se nechal pozvat?

8. Který předmět vám ve škole chyběl?

9. Co byste si přál, aby se vám (znovu) stalo svátkem?

10. Kolikrát jste již mohl být mrtvý?

11. Který časopis byste si přál, aby si žena vašeho života kupovala?

12. Co ze své budoucnosti byste chtěl vědět?

13. U které dobré věci se musíte hlídat, abyste nepřebral?

14. S kterou ženou byste nespal, protože si ji příliš vážíte?

15 Přišlo vám něco líto/pocítil jste smutek až dlouho poté, co se to stalo?

16. Kdy vás zastavila myšlenka: „A co by tomu řekli lidi“?

17. Kdy jste byl donucen udělat něco, co se příčilo vašemu svědomí?

18. Litujete, že jste nějakou ženu neoslovil?

19. Máte rád něco, co většina lidí ne?

20. Která z věcí, kterou máte doma, byla vyrobena s láskou?

21. Která vaše potřeba nebyla ještě nikdy uspokojena?

22. Která slova byste rád střežil?

23. Čím byste mohl být, kdybyste měl od dětství optimální prostředí?

24. Co byste dělal, kdy vám do konce života zbývalo 200 let?

25. Koho/co jste si přál mít rád, ale nešlo to?

26. Co vám chybí v blízkosti vašeho bydliště?

27. Kterou vlastnost mají všichni vaši blízcí?

28. Kdy se obvykle stydíte za příslušníky svého pohlaví?

29. Kdo kvůli vám vykonal nejdelší cestu?

30. V čí přítomnosti ztrácíte sebevědomí?

31. Máte nějaký ekvivalent „vykouření dýmky míru“?

32. Kdy jste okusil a zalíbilo se vám něco, co nepatří k vašemu životnímu slohu?

33. S kým byste nechtěl být o samotě?

34. Která část oděvu vás od druhého obvykle odradí?

35. O kterém svém trápení nechcete, aby okolí vědělo?

36. Které datum je pro vás nejdůležitější?

37. Jak obvykle ukončujete nudný rozhovor?

38. Co jste si posvětil?

39. Máte nějakého svědka svého života?

40. Pracoval jste někdy pro Ďábla?

41. Zhřešil jste někdy nevědomky?

42. O čem vás nikdy neomrzí si povídat?

43. O které štěstí se (nejvíce) bojíte?

44. Co si obvykle přejete, když padá hvězda?

45. Byla vám někdy dána možnost stál se hrdinou?

46. S kým se nejčastěji srovnáváte?

47. Vážíte si někoho, kdo k vám má negativní vztah?

48. Které věci, o kterých jste nikdy nevěřil, že je budete mít, máte?

49. Jaké je vaše tajné jméno?

50. Co nejčastěji předstíráte?

