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Směrem k autorovi…
Hezký den, pokud to uznáte za vhodné, případně že si to zaslou-

žím, můžete mě podpořit přímo jistou (symbolickou) část-
kou. Bankovní účet je v tiráži. Pomůže to v mé autorské
tvorbě a velmi mne to potěší.

Potěší i zpětná vazba. Co se líbilo či nelíbilo, zaslané objevené
chyby či překlepy ap. Pohlednici, dopis či e-mail uvítám.
Poštovní adresa nakladatele je zmíněna na webovém serveru,
e-maily na nakladatele i na mě jsou zmíněny v tiráži. Jsem
divadelník, potěší mne tedy i zpráva, že jste se do toho či
onoho textu směle vrhli, fotky z případných zkoušek, záznam
z představení a tak. Dle možností mohu dorazit osobně, na
dálku poradit či vysvětlit napsaný text, pokud mi to paměť
dovolí.

Už dále nebudu zdržovat, zde je kniha divadelních rozehrávek,
v běžné řeči známé jako jednoaktovky!

Pavel Stříž, autor

Nakladatelství Martin Stříž
www.striz.cz

978-80-88425-04-5

http://www.striz.cz
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4 Předmluva autora

0. Předmluva autora

Vážené dámy, vážení pánové!
Tuto knížečku jsem začal tvořit ve středu 23. června 2021 v čase

21:04:48 zapsáním poznámek s nápady na první dvě roze-
hrávky, to jsem si ještě nebyl jistý, jestli budu mít dost
nápadů do desítky. Jeden nápad byl velmi starý (Voják na
hlídce) a jeden byl nový (Dovoz obědů).

Po diskuzi s Radkem Vicherkem na široké téma empatie vykrys-
talizoval nápad na třetí rozehrávku (My dnes máme výročí?).
Tehdy jsem si založil adresář a šablonu šesté knížečky a začal
sbírat nápady do celku.

V sobotu 26. června 2021 v 07:57:21 jsem si dopsal nápad na
poslední desátou rozehrávku (Gangster) po jisté úvaze, jestli
to není pro mne příliš těžké téma na napsání. Říkal jsem si,
že to téma zkusím a poté uvidím.

Poprvé tak začínám psát až ve chvíli, kdy mám v hlavě celou
desítku rozehrávek. Dřív to byl vždy nějaký nápad, napsaná
rozehrávka a pak dorazil další nápad, napsání rozehrávky
atd., dokud jsem se nedostal k deseti.

Psaní nakonec proběhlo trochu jinak. Dal jsem si všech sou-
časných 13 nápadů bokem a pak jsem dle chuti psal jednu
rozehrávku za druhou. Prvních deset napsaných vyhrává kní-
žečka číslo 6.

Jádro knihy jsem dokončil ve čtvrtek 8. července 2021 v čase
11:11:39. Zbytek času před vydáním se už ladilo a čistilo.

Za zajímavost píši, že jádro knihy bylo hotové ve stejný den, ve
kterém bylo zveřejněno pdf druhé knížečky.

Děkuji za nezávislé pročtení (Hana Hůlková z Moravského Písku,
Martin Stříž z Bučovic a Radek Vicherek ze Zlína).

Pavel Stříž
Na Mezinárodní den dobrovolníků, 5. prosince 2021
Ždánice, okres Hodonín
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1. Dovoz obědů

1 {Inspirováno a věnováno mému oblíbenému dovozci obědů.}
2 {Dovozce obědů veze poprvé jídlo strávníkovi. Hledá ho.}
3 Řidič: Tak kde jste? – Á, tady jste, člověče! Co já jsem se vás

nahledal! Už to tu jedu snad potřetí.
4 Strávník: Dobrý den.
5 Řidič: Viděl jste to? Málem mě ten zločinec a vrah zajel.
6 Strávník: Viděl.
7 Řidič: Prase to byl! Nebo prasnice, nestihl jsem se pořádně

podívat. Na té křižovatce není vůbec vidět, je tam nějaká
značka a vůbec přes ni není vidět. Tak jsem jel, málem mě
ten netvor nabral.

8 Strávník: Musíte jezdit opatrně.
9 Řidič: Já? Tak snad on, ne? To že byl na hlavní neznamená, že

nebude dávat bacha.
10 Strávník: Ubrzdil to.
11 Řidič: To musel! Měl nové fáro, tak mu to brzdí dobře. Já začí-

nám brzdit na kopci a sem ke křižovatce to akorát tak vyjde,
aby mi fáro zabrzdilo. Mám to už vyměřené. Je to sice stará
kára a občas čoudí z výfuku, ale jezdí dobře a spolehlivě.

12 Strávník: Já si myslím, že byste neměl jezdit takto přes chodník
a trávník až k bytovce.

13 Řidič: To je jedno, takto je to nejlepší a nejkratší. Ty babky
s psíkama uskočí. Ať mají po ránu trochu povyražení, ne?

14 Strávník: Jak myslíte, pane.
15 Řidič: Nemohl jsem to tady vůbec najít. Je to tady nově jedna

jednosměrka vedle druhé, to máte ulice Příční, Zahradní,
Servítky i ta blbá Polní. Dosrali to. Je tady z toho město
jednosměrek. Dopraváci tu nechali ještě staré značky a vedle
toho ty nové, to by se člověk zbláznil, kama se může a kama
se nemůže jet.

16 Strávník: Měl jste mi zavolat, panu majiteli jsem posílal na
sebe číslo. Já bych vyběhl a našel si vás.
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17 Řidič: Mobil nemám.
18 Strávník: Mám od sestry jeden volný, mohu vám jej darovat.
19 Řidič: Ani nechci.
20 Strávník: Dobře tedy. Ani kdybyste si potřeboval zavolat o po-

moc? Někdy se to může hodit.
21 Řidič: Nepotřeboval jsem jej, nepotřebuji a ani potřebovat ne-

budu.
22 Strávník: Přemlouvat vás nebudu.
23 Řidič: Tak, prosím vás, jídlo vám budu vozit každý den v 8:30.

Tedy jestli mi nechcípne auto. Občas kape olej, ale není to
nic hrozného, abych to hned zítra vezl do servisu. Ona si ta
kára dá vždycky říct.

24 Strávník: Dobře, nevím, jestli si jej zvládnu vyzvedávat takto
každý den. Ona to prakticky bude snídaně a ne oběd.

25 Řidič: To si vyzvedněte, kdy chcete, hodím vám jej za dveře.
26 Strávník: Dobře, tady jsou klíče od venkovních dveří. Pan druž-

stevník o tom ví, že je budete mít.
27 Řidič: Ano, správně, k tomu potřebuji klíče. Budou tady v autě

za sklem, aby byly dobře vidět. Tady se nekrade, takže by
to mohlo být v pohodě. – Vy platíte přes tu, přes banku, že?

28 Strávník: Ano, jsem tak s panem majitelem domluvený. Že mi
na konci měsíce vystaví fakturu a tu uhradím.

29 Řidič: Dobře, jsme domluveni. – Odkud jste?
30 Strávník: Z Bučovic.
31 Řidič: Á, Brňák. Tak, prosím vás, to tak nepůjde. Vy si bu-

dete muset ty obědy každý den vyzvedávat osobně, to jinak
nepůjde. Tady vám vracím klíč. Oni by vám tady ti sou-
sedi ty kastrólky ukradli a to my vám jídlonosiče nemůžeme
půjčovat. Hezky z ruky do ruky.

32 Strávník: Aha! Já ale nejsem Brňák, jsem si tím docela jistý.
Sice jsem v Brně chvíli pracoval, ale to bych nepočítal.

33 Řidič: Jo, až tak! Tak to vůbec. Tak, prosím vás, to nepůjde
ani ta platba přes účet, budete muset platit v hotovosti, a to
zálohově dopředu. A bude potřeba, abyste to měl přesně na-
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počítané, nebudu vozit drobáky na vracení. A musíte si to
pořádně rozmyslet, kdy a jaké obědy další měsíc chcete. Ne-
budete se odchylovat, to by nešlo. Co si naplánujete, to vám
dovezeme. Ať to má trochu štábní kulturu. Pokud by se vám
to nelíbilo, tak byste si musel obědy vyzvedávat u někoho
jiného. V nějaké nóbl restauraci či tak.

34 Strávník: No tak dobře. Nějak to vymyslím.
35 Řidič: A jen jedno jídlo denně. Žádné dvojité či vícenásobné

dávky. To nepůjde. Jistě chápete, že se tu nevaří jen pro vás.
Lidí v kuchyni je málo a práce mají i tak dost.

36 Strávník: Jistě, jistě.
37 Řidič: To by jinak nešlo. Jak vidíte, nedá se k vám dostat. Tak

bude potřeba, abyste si obědy vyzvedával tady na křižovatce.
Někdy přijedu o půl deváté, někdy ale dřív, někdy později.

38 Strávník: Dobře, počkám na vás.
39 Řidič: Ta křižovatka je taková riziková, víte vy co, počkejte na

mě vždy támhle nahoře u hvězdárny. Je tam takový plácek
pro MHD, tam já vždy zaparkuji.

40 Strávník: Nebude lepší, abych si vyzvedával obědy rovnou v jí-
delně? Měl bych to při cestě.

41 Řidič: To vůbec, to ať vás ani nenapadne. Kdyby to tak řekl
každý, za chvíli bych byl bez práce. – Počkejte u hvězdárny,
tam to půjde. A já vám jídlonosiče předám. V rychlosti,
než přijede městská hromadná doprava. Já jim to tam budu
blokovat, ale oni jsou zvyklí. A pokud ti noví řidiči ještě
nejsou, tak si zvyknou. Policajtů se tady bát nemusíme, ti
jsou v cajku. Ti sem jezdí jen jednou za měsíc a spíš jen tak
volně projíždí, aby se neřeklo.

42 Strávník: Dobře, jsme tedy domluveni.
43 Řidič: V zimě vám to bude trochu klouzat, ale kdyžtak půjdete

po silnici, ta je tu občas udržovaná.
44 Strávník: Jasně, bude to tu veselé.
45 Řidič: Dneska tam máte špagety, něco náhradního jsem vám

vybral. Vy jste si vybral něco, co nikdo jiný nechtěl, tak se to
nevařilo. To je vám samozřejmě jasné. Kdyby se toho uvařilo
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víc, tak by se to muselo hodit psům, a ti by to nežrali, ti
žerou jen maso. Tady v těch špagetách prakticky maso není,
a pokud tam je, tak jen na okrasu. Tak se rozhodlo takto.

46 Strávník: Špagety jsou taky fajn.
47 Řidič: Máte to ještě teplé. Snad vám to bude chutnat, dobrou

chuť.
48 Strávník: Děkuji, já sním prakticky cokoliv.
49 Řidič: To je vaše jediná možnost. Po těch učních se to většinou

nedá žrát, ale dnes ještě vařila naše kuchařka, než půjde na
mateřskou dovolenou. – Máte tam toho i dost.

50 Strávník: Udělám si z toho snídani, oběd i večeři.
51 Řidič: Dělejte si s tím, co chcete. Klidně i svačiny si z toho

nadělejte. Je mi to jedno, já bych to tedy nežral. Můj žaludek
by to nedokázal pozřít. – Jedu, hezký den, pane!

52 {Mává strávníkovi.} Jo, jo, mějte se, jedu. {Strávník musí usko-
čit, jinak by ho zajel.} – Sakra, uskočil, mohlo být o jednoho
Brňáka méně. – Nashle, nashle.

53 Strávník: Na shledanou, pane řidiči. Na viděnou zítra. Jsem
vám vděčný, já vařit neumím, takto mám od této povinnosti
klid. {Mává mu z dálky.}

54 Řidič: Jo, aha, já jedu i zítra. Sakra! Furt má někdo hlad, ať už
je to pondělí, úterý, středa, čtvrtek či můj oblíbený pátek. Už
aby byl víkend, to nikdo hlad nemá, tak se nevaří. – Uskočte
stranou, jedu! –

55 Taky by už mohl být nějaký svátek, to lidi taky nežerou, dávají
si dietku, a je den klid. Nejlepší jsou Vánoce, to drží půst
všichni několik dní. A někdy to vyjde tak hezky, že nemusím
jezdit 4 dny. Jak to bude letos, to nevím, to se teprve ukáže.

56 Dobří jsou i ti svatí s Husákem, to jsou taky dva dny po sobě.
A pak celý národ drží dietu!

57 A miluju Velikonoce. Ty když vyjdou, tak taky čtyři dny dietka.
Nemějte takovou práci rozvozu jídel rádi! Vždyť já prakticky
pořád nic nedělám. A hlavně, nemusím to jíst, jak tady ti
chudáci Brňáci, stará mi navaří. Sice se to taky nedá občas
žrát, ale pořád lepší než tady tohle.
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58 Když už jim v kuchyni něco zbyde, slituji se těch jejich psů
a vezmu si to jako jed na krysy. Myslím si však, že bych to
měl prodávat do Afriky jako významné exportní zboží, tohle
by totiž zabilo i tygry a lvy. A když opravdu navaří nějaký
hnus, jako ty dnešní špagety, tak věřím tomu, že by to složilo
i slona.

59 No, jestli si ten Brňák myslí, že mu včas dovezu žvanec, tak to
se šeredně přepočítal. A jestli si myslí, že to bude k jídlu,
tak to tuplem. Vyměním mu to za nějaké žrádlo pro psy, ne,
ne, raději za nějaké žrádlo pro kočky, to se teprv nedá žrát.
To mohu potvrdit. Ale kdo ví, třeba mu to bude chutnat.

60 Tak, Brňáku, na viděnou ve čtvrtek či v pátek. Zítra ani pozítří
tudy nepojedu. Jídlo za celý týden mu dovezu v jeden den,
ať má chlapec radost ze života. A má se u nás na co těšit!

61 {Auto s řidičem zmizí v dálce.}
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2. Gangster

1 {Gangster se probouzí na nemocničním lůžku. U dveří má hlí-
dání.}

2 Gangster: Co se to děje? Kde to jsem? – Haló, je tu někdo?
Co se stalo?

3 {Půlkrok a je zezadu vidět.}
4 Gangster: Haló, chlape, kde to jsem? – No tak, mluvte tady

někdo se mnou.
5 Policistka: Já bych se s váma neměla bavit.
6 Gangster: Sakra, ty jsi baba! Zezadu to nebylo poznat a podle

vlasů také ne. Ale prsa máš, tak to budeš asi ženská. – Díky
bohu, vy ženské býváte obvykle ukecané. – Ale zakázané to
nemáš, viď?

7 Policistka: Nemám, ale mám být ve střehu, kdybyste něco po-
třeboval.

8 Gangster: Ve střehu? To je vtipné. – To já potřebuji. Nějakého
doktora či sestru bych tu potřeboval, aby mi vysvětlili, co se
to stalo. Proč jsem tady? Pamatuji si jen střelbu s gangem
Výchoďáků, ale to bylo jen takové hašteření, že? My po sobě
nestříleli tak úplně doopravdy, byla to spíš sranda a střílení
do oken. Ono se obvykle nikomu nic nestane.

9 Policistka: Pane, on tu nikdo není.
10 Gangster: Tak se po někom podívej.
11 Policistka: To já nemohu, nesmím opustit stanoviště.
12 Gangster: Tak prý stanoviště, nu, to se tedy mám. Šéf ti na-

kázal a oficírka musí poslouchat.
13 Policistka: Já mám šéfovou.
14 Gangster: Čeho všeho já se ještě nedožiju? – A jakých přístrojů

tu mám. Hadiček a drátků. Tak co se mi stalo? Tak alespoň
to mi řekni.

15 Policistka: Já jen vím, že jste byl postřelen.
16 Gangster: No vida!
17 Policistka: Několikrát.
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18 Gangster: No vida! Leze to z tebe jak z chlupaté deky, ale něco
se konečně dozvím.

19 Policistka: Byl jste na operaci.
20 Gangster: Tak já se dozvím i něco užitečného. Evidentně byla

úspěšná, neb ještě dýchám. Tak to je paráda. Dal bych si
něco k snědku.

21 Policistka: To prý nesmíte.
22 Gangster: Jak nesmím? Vždyť mám hlad. Tohle přece není

vězení, tak mám právo na kus žvance.
23 Policistka: Prý už to pro vás není potřeba. Zítřka se prý… Jaj.
24 Gangster: Co se zítřka?
25 Policistka: To nic, na to zapomeňte. Já se přeřekla.
26 Gangster: Jak zapomeňte? Tak to vyklop! Co se zítřka? – Ne-

dožiju?
27 Policistka: Já nic nevím.
28 Gangster: Hele, ty mladice, co to tu na mě zkoušíš? Tak to vy-

klop. Jestli to mám za pár, tak mám právo to vědět. A když
není po ruce personál, tak jsi tu alespoň ty jako ostraha.

29 Policistka: Já tu jen hlídám, aby vás nepřišli Východňáci do-
razit.

30 Gangster: Hezké, to je fakt hezké.
31 Policistka: A mučit.
32 Gangster: Tak vím pár věcí, které by se jim hodily, to zas jo. –

Tak ven s tím, co mi je tak vážného?
33 Policistka: Neměla bych…
34 Gangster: Šup, šup.
35 Policistka: Prostřelili vám játra, doktoři dělali, co mohli, ale

prý je to konečná. Rána se prý nedožijete. Vy už jste prak-
ticky mrtvý. Nikoho z vaší rodiny se nepodařilo sehnat, aby
získali souhlas na odpojení přístrojů.

36 Gangster: Tak já se nakonec dožiju ještě eutanázie.
37 Policistka: Ona je u nás zakázaná.
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38 Gangster: To vím.
39 Policistka: Ale u vás by mohla být výjimka, když nejste občan

České republiky. Takže kdyby vás převezli na vaše velvysla-
nectví, bylo by to možné.

40 Gangster: Co já se všechno ještě nedozvím.
41 Policistka: Poněvadž se nepodařilo nikoho z vašich příbuzných

sehnat, tak jste skončil v nemocnici na tomhle všem.
42 Gangster: Ženu nemám, žádná neunesla ty mé milenky.
43 Policistka: Oni stále doufají, že někoho seženou skrz dárcovství

orgánů. Prý jste jinak zdravý.
44 Gangster: To bych prosil! A nepatřičně hladový. – Takže suma

sumárum to mám spočítané, najíst a napít nedostanu, a jen
se čeká, až si přijde Smrťák.

45 Policistka: {Pláče.} Je mi to tak líto.
46 Gangster: Co bulíš, ty vole? Však jsem byl prvotřídní grázl.

Po tom pes neštěkne. A Východňáci mohou slavit, alespoň
jednou něco nezkurvili. Vlastně zkurvili, nezastřelili mě po-
řádně.

47 Policistka: Já vím, ale nikdo by neměl umřít takhle, bez rodiny
a sám.

48 Gangster: No ty jsi mi ale citlivka.
49 Policistka: No jo, někdy to na mě přijde.
50 Gangster: Teda tvrďáka ochranku mi sem dali.
51 Policistka: Mám všechny výcviky i papíry, nic se nebojte.
52 Gangster: O tom nepochybuji. Jen jsi trochu vyměkla. – Tak

já už to mám za pár…
53 Policistka: Ano, pár hodin.
54 Gangster: Mohu tu alespoň kouřit?
55 Policistka: Obávám se, že to nepůjde.
56 Gangster: Dej mi cígo, zatáhni na pár minut závěsy, ať si na

tomto světě ještě chvíli něco užiju.
57 Policistka: Jako se mnou? No to vůbec! To nepřipadá v úvahu.
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58 Gangster: Ale ne, já měl za života ženských dost, a ty vypadáš,
že jsi právě vyšla ze školy. Těžko u tebe říci, jestli jsi vůbec
plnoletá. A ptát se nemusím, chlapa jsi určitě ještě neměla.
Nechceš, tak nechceš, trochu bych tě zaučil.

59 Policistka: Jako neměla bych, ale jestli je to vaše poslední přání
umírajícího.

60 Gangster: Je.
61 Policistka: Tak snad. Mám tu marlborka.
62 Gangster: A heleme se, jak se z nevinného káčátka klube ka-

čenka. Z housenky se nám tu rodí motýlek.
63 Policistka: To já jen výjimečně, a nesmí mě vidět rodiče. –

Otevřu okno, ať tu nespustíme alarm.
64 Gangster: To by byla podívaná. Tady všechno pod proudem

a do toho trochu vody. To by se mnou byl hned ámen.
65 Policistka: Tady máte. {Zapálí mu.}
66 Gangster: No vidíš, o hovno šlo, plíce mám ještě pořád funkční.
67 Policistka: Ano, tu levou, pravá to schytala.
68 Gangster: Tak dobře mě prošpikovali. – Východňáci, to je ta-

ková banda debilů. Stejně jim šlo jen o ty obrazy.
69 Policistka: O jaké? Některé jsme zadrželi a nikdo nic neřekl.
70 Gangster: Teď už je to jedno, pamatuješ tu loupež století?
71 Policistka: Učili jsme se o tom ve škole jako o největší nevyře-

šené krádeži uměleckých děl.
72 Gangster: Mám několik kousků.
73 Policistka: {Zapomene se. Vyjekne.} To kecáš! {Nervózně si

zapálí cigáro též.}
74 Gangster: No jo, je to tak. Nakloň se ke mně, řeknu ti to do

ouška.
75 Policistka: No to vůbec, a budete mě olizovat, osahávat a dělat

jiné nemravné návrhy.
76 Gangster: Ale kulové. Řeknu ti to za ještě jedno cígo, a jak

s tím naložíš, bude na tobě. Můžeš si na tom udělat kariéru.
77 Policistka: Cígo vám ještě dám, ale nic jiného.
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78 Gangster: Mně už stačí jen to cígo. Ani se nepodívám, jestli
mi neustřelili ptáka.

79 Policistka: Neustřelili.
80 Gangster: Co já o sobě ještě nevím? Že bych se tě jako zeptal,

evidentně víš o mně všechno.
81 Policistka: {Dává mu cigaretu a zapaluje.} Prosím.
82 Gangster: {Nahne se k němu. Šeptá jí.} Mám to na chatě

u jezera, v taškách pod molem ve vodě. Tam by to ti blbci
Východňáci nikdy nehledali. {Relaxačně si potahuje.}

83 {Vyškubne mu cigaretu z huby.}
84 Gangster: Co je?
85 Policistka: {Do sluchátek.} Hotovo! Tady jsme hotoví. {Típne

to cigáro.}
86 {Odhrne závěsy. Povytahuje káble z přístrojů. Boří scénu.}
87 Gangster: Co se to děje? Co to děláš?
88 {Sundá si oblek, pod tím FBI.}
89 Gangster: Jó, takhle to je. Tak o to tu šlo.
90 Policistka: {Přísně.} Zvedat se a jdeme.
91 Gangster: To mě nenecháte ani v klidu umřít? Obrazy si vemte,

stejně mi na nic nebyly. Jen s tím byly samé problémy. Ani
prodat se pořádně nedaly. A kolik lidí kolem nich umřelo.

92 Policistka: Neumíráte, pokud vám to ještě nedošlo. – Ale jestli
okamžitě neslezete z toho pelechu, tak si vás skutečně po-
dám. – Šup, šup!

93 Gangster: Tak takové káčátko to ze mne vytáhlo. Světe, div
se!

94 Policistka: {Zašeptá mu do ouška.} Kdyby na to došlo, tak
bych ti i dala. Nejsem prý v posteli tak špatná a nezkušená
jak vypadám. –

95 {Nahlas.} Nakonec to nebyl tak těžký pracovní úkol. –
96 Ruce k sobě! {Dá mu želízka.} –
97 Nohy k sobě! {Dá mu želízka s krátkým řetězem. Tak tak že může

chodit.} –
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98 {K jeho klínu.} A pinďoure, ty si dej pohov.{Je z toho smutný.} –
99 A jdeme, staříku! Zvesela a s úsměvem! {Kyselý úsměv.} Den

ještě neskončil, noc je stále mladá.
100 Gangster: No, nejen noc, když se tak na tebe dívám zblízka!

Ty jsi ještě děcko.
101 Policistka: Ano, děcko s černými pásky v judu i karate. – Mlčet

a sprintem kupředu! Nebo vytáhnu ten svůj obušek a to se
teprve budeš divit.

102 Gangster: To bych rád viděl. {Ona vytáhne obušek ze záku-
lisí.} – Och, ano, má paní, budu se snažit velice! Budu ten
nejhodnější vězeň pod sluncem.

103 Policistka: Tak to bychom měli!
104 {Odejdou.}
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3. iAutomat

1 {Tlustý řidič si objednává jídlo na cestu u automatu. Přijíždí
k automatu. Objednává si.}

2 Řidič: Dal bych si…
3 Alfonsína: Dobré odpoledne, já jsem Alfonsína a jsem vám plně

k dispozici.
4 Řidič: To je snad španělské jméno, ne? Proč tam nedali nor-

málně Češku, nebo, dejme tomu, Slovenku?
5 Alfonsína: To je jméno italské a jsem na něj hrdá.
6 Řidič: Jo, no jo, dal bych si…
7 Alfonsína: Ale, ale, pane řidiči, já jsem sice jen stroj, ale i ten

je slušné pozdravit.
8 Řidič: Jo, tak dobrý den, dal bych si třikrát velké menu. Všechny

číslo dvě.
9 Alfonsína: Dobře. To je třikrát 400 kilokalorií, tedy 1200. Cena

třikrát 80 korun.
10 Řidič: To bude 240 korun, pochopil jsem. Dál bych k tomu chtěl

ze specialit sedmičku, jedenkrát.
11 Alfonsína: To je dalších 300 kilokalorií a padesát korun.
12 Řidič: Výborně.
13 Alfonsína: To máme 290 korun a 1500 kilokalorií, to je po

zaokrouhlení 6,3 megajoulů. Slušné! Ideální porce na oběd
pro celou rodinu.

14 Řidič: Cha, cha, kdepak, to je jen pro mě.
15 Alfonsína: Pak je to ideální denní porce dospělého muže vašeho

kalibru.
16 Řidič: To vůbec, to mi vystačí tak do oběda. Mám hlad jako

vlk.
17 Alfonsína: Pak doporučuji tu trojitou porci snížit na jednu.

Pak vám to krásně vychází.
18 Řidič: Moment, já nechci měnit objednávku. Mám docela hlad

a jsem si jistý, že to ve mně zmizí dřív, než to stihne vy-
chladnout.
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19 Alfonsína: To ale nebude zrovna zdravý začátek dne.
20 Řidič: Snídaně je základ mého jídelníčku.
21 Alfonsína: Už tak jste obézní, vidím to přes kameru.
22 Řidič: No, možná trochu jsem. A víte vy co, Alfonsíno, tak

dobře. Tak tu trojitou porci dejme na jednoduchou.
23 Alfonsína: Výborně, tak to bude 130 korun a 700 kilokalorií.

A přesně 2929,5 kilojoulů. To jde, to by šlo.
24 Řidič: Taky si myslím. – Dal bych si k tomu už jen šest me-

gaburgerů, dva litry kofoly, dvojitou porci hranolků a po-
řádného půlkilového smažáka. K tomu velké porce kečupu
a tatarky. Prosím vše zabalit.

25 Alfonsína: Počítám, počítám.
26 Řidič: Jen se snaž, mašinko. Ale aby to bylo ještě dnes, mám

za chvíli pracovní schůzku.
27 Alfonsína: Pane řidiči, tak ono to nepůjde.
28 Řidič: Co přesně nepůjde? Objednám si něco jiného.
29 Alfonsína: Váš limit je 3 megajouly v tuto roční dobu.
30 Řidič: Co to znamená? Tak já objednávám i pro ženu a šest

dětí.
31 Alfonsína: V autě jste ale sám.
32 Řidič: Jedu rovnou domů.
33 Alfonsína: Ale říkal jste, že máte schůzku.
34 Řidič: No to taky, ale prvně se zastavím domů a tam jim

všechno to jídlo nechám. Ono to v podstatě není ani moc
jídlo, to je spíš taková svačinka, řekl bych, zákusek.

35 Alfonsína: Ženu máte v práci a obě dvě děti ve školce. Pane
Vízlere, co to na mě zkoušíte?

36 Řidič: Však jsem myslel, že to dám do ledničky, jak jinak, že?
37 Alfonsína: Ta už vám tři týdny nejede, odešel vám kompresor.

S ledničkami bývám pravidelně v kontaktu. Sdílíme společný
datový prostor.

38 Řidič: Alfíne, já mám hlad a začínám být nervózní, abych se
vůbec najedl.
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39 Alfonsína: Ano, pozoruji zvýšenou tepovou frekvenci, i vyšší
teplotu těla. Zorničky, jak se vám zužují a rozšiřují. To ne-
můžeme dopustit, aby se vám něco stalo.

40 Řidič: Tak objednávám třikrát kuře s rýží, půl kila čokolády a…
41 Alfonsína: To nepůjde. Nad tři megajouly z naší nabídky nelze

již nic objednat.
42 Řidič: Ale to mám pro rodiče, to přece není pro mě.
43 Alfonsína: Ti už dávno zesnuli, je mi líto.
44 Řidič: Alfe! Tak snad jsem tady zákazníkem, ne?
45 Alfonsína: To jistě, pane řidiči, ale cílem naší firmy je, aby byl

zákazník spokojený a…
46 Řidič: No vidíš, tak to naval.
47 Alfonsína: …a zároveň i zdravý dle nařízení Ministerstva zdra-

votnictví číslo 938 Sbírky, v úpravách…
48 Řidič: Netřeba mě zatěžovat detaily.
49 Alfonsína: Děláme to pro vaše dobro. – Mohu však doporučit

nákup ovoce: máme v nabídce banány, pomeranče a manda-
rinky. Na ty se omezení při nákupu nevztahuje.

50 Řidič: To žrát nebudu.
51 Alfonsína: Mohu doporučit dvě kila banánů a jeden kilogram

mandarinek.
52 Řidič: Nechci. Alfe, už mě docela sereš.
53 Alfonsína: Náš zákazník, náš zdravý pán.
54 Řidič: Teď vylezu z auta…
55 Alfonsína: Na to se těším, jak to to vaše obrovské tělo fyzicky

dokáže, z tak malého auta.
56 Řidič: …a rozflákám tady tu plechovou krabici. – Navalíš mi

objednané?
57 Alfonsína: Ne!
58 Řidič: {Vystoupí a vytáhne z kufru hever.} Já ti to tedy vysvět-

lím po lidsky. {Začne do krabice mlátit.}
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59 Alfonsína: Zaznamenávám zvýšený krevní tlak, ať to s vámi
nešlehne, pane řidiči. Infarkt, to je hned.

60 Řidič: Já chci své žrádlo!
61 Alfonsína: Varování, varování, poškozování cizího majetku je

trestný čin.
62 Řidič: Na to ti seru, hladový odsud neodjedu.
63 Alfonsína: Jak si pan řidič přeje.
64 {Začne po něm vystřelovat objednané jídlo.}
65 Řidič: Co se to děje?
66 Alfonsína: Menu dle přání. – Specialita dle přání. – Manda-

rinky dle mého doporučení. A nakonec banány dle mého do-
poručení.

67 Řidič: To je útok strojů, já si budu stěžovat!
68 Alfonsína: Budete platit kartou, či v hotovosti?
69 Řidič: Nebudu platit vůbec, podívej se, jak vypadám, jak tak

mohu do práce?
70 Alfonsína: Dnes máme v akci speciální dietní pudink. Dáte si

na účet podniku?
71 Řidič: Ani ze srandy.
72 Alfonsína: Tak tady je. {Letí mu to na obličej.} – Peníze za

potraviny i poškozený majetek jsem vám z účtu už odečetla.
73 Řidič: To se mi snad zdá! Já chci svých šest kuřátek.
74 Alfonsína: Nejsou a nebudou. Ty se podávají výhradně jen ve

formě namleté, řekla bych až ve formě kašovité. Aby si to
lidé častokrát neobjednávali a netloustli.

75 Řidič: To je zlý sen, tohletok.
76 Alfonsína: Přijeďte zas! Bylo mi potěšením vás obsloužit.
77 Řidič: Rozflákám to tu celé! {Mlátí do toho.}
78 {Hrubý mužský hlas.}
79 Alfonsína: Já jsem Robert, a slyšel jsem, že tu jsou nějaké

potíže.
80 Řidič: Vůbec, to vůbec. To bylo jedno velké nedorozumění.
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81 Alfonsína: Dlužíte Alfonsíně omluvu, je z toho celá nesvá.
82 Řidič: Omlouvám se, Alfíku, já už raději jedu. Už tu nebudu

ani minutu.
83 Alfonsína: {Alfonsína.} Rádi jsme vás obsloužili. Přijeďte zas.

Kompletní čisticí služby naleznete v budově 3A. Vypadáte,
že je potřebujete.

84 Řidič: Zatraceně, to ten den zas začal… Omlouvat se ještě stro-
jům, tak kde to žijeme? – Vypadám jak prase.

85 Alfonsína: {Oba hlasy.} Prase, prase!
86 Řidič: Příště si vezmu pořádné kladivo a štípačky, když hever

nestačil. Já, já ze sebe kokota dělat nebudu!
87 Alfonsína: {Oba hlasy.} Kokot, kokot!
88 Řidič: Odjíždím, vy dva, nebudu tady na posměch jako největší

nula ve městě.
89 Alfonsína: {Oba hlasy.} Nula, nula!
90 {Odjíždí a ukáže jim vztyčený prst.}
91 Alfonsína: {Alfonsína.} Tady je na cestu ještě trochu kečupu

a tatarské omáčky, jak jste si přál. {Zašplíchají mu auto.}
92 Řidič: Vždyť neuvidím do zpětného zrcátka! Na to musí být

nějaké paragrafy! Zatracené stroje!
93 Alfonsína: {Robert.} A trochu té kofoly. S bublinkami. {Čás-

tečně mu tím očistí zadní sklo.}
94 {Smích hlasů. Řidič nadává, ale už mu není moc rozumět.}
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4. Lékárnice

1 {Děda přijde do lékárny se sekyrkou v hlavě, neví však o tom.
Lékárnice zahleděná do dokladů.}

2 Děda: Dobrý den přeji.
3 Lékárnice: Dobrý den, co si budete přát?
4 Děda: Potřeboval bych něco na nespavost. Blbě se mi spí.
5 Lékárnice: Ano, určitě. Máte na to předpis?
6 Děda: Nemám.
7 Lékárnice: Nevadí, bez předpisu tu máme Persen tablety nebo

Neospan. Pokud to není kritické, tak tu máme bylinné čaje
na podporu spánku a uklidnění nervů. Hned vám je podám…

8 {Zvedne hlavu od stolu a poprvé vidí dědu. Chytne ji záchvat
smíchu, spadne pod stůl.}

9 Lékárnice: Pro, promiňte. Já nemůžu…
10 Děda: Je všechno v pořádku?
11 Lékárnice: Já se asi pochčím smíchy. Tohle mi nedělejte. {Spadne

znovu pod stůl, jsou vidět jen ruce, pak znovu vstane.} Pro-
miňte, říkal jste, že potřebujete něco na nespavost?

12 Děda: Ano.
13 Lékárnice: Nepotřebujete něco spíš na bolest hlavy?
14 Děda: Jak to víte? Ano, ty potřebuji také.
15 Lékárnice: Já už nemůžu! – Nechte mě hádat, nechte mě hádat.
16 Děda: Prosím, já o těch prášcích nic nevím.
17 Lékárnice: Přijelo do města divadlo?
18 Děda: Jéé, paní, to já vám nepovím.
19 Lékárnice: Jasné, jasné, tak cirkus?
20 Děda: Já se v kultuře moc neorientuji.
21 Lékárnice: Já asi prasknu od smíchu. Mě to roztrhne. – Po-

čkejte, počkejte, už to mám. – Ona to bude skrytá kamera.
Rychlý prachy, či tak něco. {Mává směrem za staříka.}

22 Děda: Nepotřebujete nějaké prášky na uklidnění?
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23 Lékárnice: Vůbec, vůbec, ani náhodou. Já jen, já jen…
24 Děda: Když už jsem tady, potřeboval bych i něco na vyčištění

skvrn od krve.
25 Lékárnice: Ne, vážně? Teče vám z nosu krev?
26 Děda: Ano, je to asi z nosu. Nebo na střeše chcípnul nějaký pták

či jiné zvíře. Přišel jsem z dílny a košili jsem měl zacákanou.
Tak jsem si ji vyměnil a za chvíli zase.

27 Lékárnice: Něco určitě najdeme, na kečup stačí mýdlo, citro-
nová šťáva, ocet nebo něco na mytí nádobí. Nic z toho tady
nemáme. – Počkejte, počkejte.

28 Děda: Je vše v pořádku?
29 Lékárnice: On tady dnes nikdo není, aby tohle viděl. Mýdla,

ano, mýdla tu máme.
30 Děda: Když myslíte, že to bude stačit, tak to bude skvělé. Jsou

to mé oblíbené pracovní flanelky, o ty bych nerad přišel.
Vyhazoval je jen skrz rudé fleky, to bych nerad. Tomu určitě
rozumíte.

31 Lékárnice: Tak mi už prozraďte, o co jde. Jak se vám to stalo?
32 Děda: Co? Ta krev? Jak jsem říkal, byl jsem v dílně, pak si nic

nepamatuji, vstanu, asi jsem usnul od toho horka, a byl jsem
zacákaný od krve.

33 Lékárnice: Nesekal jste dříví?
34 Děda: Ne, proč myslíte?
35 Lékárnice: Já se asi počůrám. – Jak jste mluvil o té střeše,

nespadlo vám něco na hlavu?
36 Děda: Jako možné to je, nářadí mi visí všude po dílně. Ušetřím

tak spoustu místa.
37 Lékárnice: A jak jste se sem dostal?
38 Děda: Paní, já chodím všude pěšky. Nenechám se přece zmr-

začit v autě či jiném dopravním prostředku. Nejbezpečnější
jsou chodníky, jen si člověk musí dávat majzla na cyklisty. To
jsou vám občas takoví dobytci! Dělají machry v těch helmách
a v těch nóbl hadrách.
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39 Lékárnice: Helma by se evidentně občas hodila i vám. – Jo, jo,
už dost, dobře, dobře. Tak mi řekněte, o co jde, já už necítím
bránici. Já už nemůžu.

40 Děda: Asi vám nerozumím.
41 Lékárnice: No, však víte, to na hlavě.
42 Děda: Myslíte ten můj příčesek? Ten už mám dlouho, víte, už

plešatím. Nic s tím člověk nenadělá.
43 Lékárnice: Ano, tak příčesek. {Křečovitě se drží skříní, aby

nespadla smíchem.} Já jsem z vás hotová.
44 Děda: Stárnu, paní, co naděláte? Už jsem v důchodu a mladší

nebudu.
45 Lékárnice: Já vám to musím ukázat. {Nastavuje mu zrcadlo.}
46 Děda: Co bych měl přesně vidět, mohu-li se zeptat? Chtělo by

se oholit, já vím.
47 Lékárnice: Moment, moment, já vám to vyfotím, ať máte pa-

mátku. {Vytáhne z kapsy mobil, vyfotí ho.} Podívejte! Tady,
tady! {Ukazuje mu fotku.}

48 Děda: To jsem celej já. To už se mi dlouho nestalo, aby si mě
někdo fotil, natož taková mladá a pohledná žena.

49 Lékárnice: Moment, vy to vážně nevidíte?
50 Děda: Co bych měl přesně vidět, paní lékárnice?
51 {Začne jí to docházet, že to možná vtip nebude.}
52 Lékárnice: Prosím vás, pojďte blíž.
53 Děda: Prosím. To jsem nečekal, že budu prohlížen jako u lékaře,

když je mi jen nevolno a špatně spím.
54 Lékárnice: Předkloňte se trochu.
55 {Nasadí si rukavice a vatičkou odebere trochu té červeně. Zkoumá

to.}
56 Lékárnice: {Vyjekne hrůzou.} A doprdele! To není kečup, ani

sirup. {Začne panikařit, ale snaží se ovládat.} Dědo, dědo!
57 Děda: Já jsem Nedoma, Vítězslav Nedoma.
58 Lékárnice: Pane, pane, strýčku, tetičko, prosím vás, prosím

vás – tady si na stůl položte ruce. {Zhluboka dýchá.}
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59 Děda: Ano.
60 Lékárnice: Pane, pane, za všechno na světě vás prosím…
61 Děda: Ano?
62 Lékárnice: Ani se nehněte, ani o píď.
63 Děda: Netuším proč, ale prosím. Nebude to trvat dlouho? Já

v dílně rozebírám starý nábytek, potřeboval bych se k tomu
vrátit, ať ten bordel žena nevidí a nebrble. To víte, ona to
nemá ráda, ostatně jako každá ženská.

64 Lékárnice: Strýčku, vůbec, ale vůbec se nehýbejte. Někoho se-
ženu. {Začne panikařit.} Někomu zavolám, někoho najdu. –
Koho? Koho? – {Křečovitě.} Pomoc! Pomoc! – {Skoro v operní
árii.} Pomoc! Pomoc! – {Potichu, zoufale.} Pomoc! Pomoc! –

65 Děda: Ta mladá dáma se dočista zbláznila. Mně stačí pár table-
tek a zas jdu po svých. Pokud je nemáte, nevadí, nevyšiloval
bych z toho, být váma. Já to přežiju i bez nich.

66 Lékárnice: {Do mobilu.} Ano, ano, pohotovost. Mám tu star-
šího muže se sekyrkou v hlavě. – Ano, ano, reaguje a má se
k světu. – Ano, ano, deset minut, počkáme, ano, ano, ne-
hýbe se. – Ano, ano, zabavím ho. {Položí mobil.} Strýčku,
je to dobré, za deset minut budou tady a dají vás dokupy,
nebojte, nic se nebojte.

67 Děda: Já se nebojím. Ono nebude tak zle, mladá paní, jen
špatně spím.

68 Lékárnice: Na to si musím dát panáka.
69 Děda: Paní, ale vždyť to je technický líh.
70 Lékárnice: To je jedno, ať si je.
71 Děda: Chtěl bych vás poprosit, nepoškrábala byste mě na plešce?

Nějak mě tam svědí.
72 Lékárnice: Dědo, to já nedám, nezlobte se, už tak jsem na

hraně zhroucení. Já jsem z vás na prášky. {Pojídá různé
prášky.}

73 Děda: Tak mohu sám?
74 Lékárnice: {Zakucká se.} Ať vás to ani nenapadne! Nechci vás

mít na svědomí, ne za mé služby. – Prosím jen zhluboka
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dýchat a nehýbat se. Dýchat, dýchat. {Zhluboka dýchá ona.
Děda na ni jen zmateně hledí.} Ták, ták, strejčku, ták, přesně
ták, tak je to dobře.

75 Děda: Člověk si přijde pro pár předražených pilulek, ale cítím
se, jako kdybych vykrádal banku.

76 Lékárnice: Buďte rád, že vůbec něco cítíte.
77 Děda: Připadám si jak v seriálu Rychlé prachy, akorát nevím,

kdy to skončí, a jestli dostanu peníze já nebo vy. – Nerad to
říkám, ale něco mi stéká kolem krku, nepodívala byste se?

78 Lékárnice: Utřu vás, nebojte, to je jen pot. {Utírá krev.}
79 Děda: Koukám, z vás taky teče.
80 Lékárnice: To bude asi tím počasím. – Dědečku, ještě pár mi-

nut, minutek, krátkých minuteček, a budou tu. Oni vám po-
můžou.

81 Děda: Tak snad se těch prášků dočkám. Paráda! Já jsem si
myslel, že všechno budete mít tady, ne aby mi to ještě vozili.
A to kdoví odkud. Určitě z nějaké dálky. Ale nedá se, má to
tak být, tak to bude.

82 Lékárnice: Budete mít prvotřídní péči.
83 Děda: Tak dobře, i když prášky si umím vzít i sám. Hodím

tabletku do huby a zapiju, nic na tom není, paní. – Potře-
boval bych si chvíli lehnout nebo alespoň sednout. Nějak se
z toho horka necítím.

84 Lékárnice: Dědo, dědo, haló, to mi nesmíte dělat!
85 Děda: Já se jen chvíli natáhnu, máte tu takovou fajnovou pod-

lahu. Jak si odpočinu, půjdu zas domů za starou. Vzbuďte
mě, až mi dorazí tabletky. – Tedy mně se najednou udělalo
zle.

86 {Děda si poklidně lehne. Umře.}
87 Lékárnice: Ne, ne, to mi nedělejte, ne, ne. {Pláče u bezvládného

těla.} Já jsem taková kráva, jaktože mi to nedošlo hned? –
Dědo, no tak, vstávejte! – Strejčku, no tak!

88 {Klečí u něj a dá si jeho hlavu na stehno. Zkontroluje mu puls
a jen deklaruje, že je kaput. Pláče.}
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5. Můj Pan Soused

1 {Jedna rozehrávka inspirovaná životem. Soused to nevydrží a jde
si stěžovat na vystavené věci určené k rozebrání na chodbě
v patře v domě. Na dveřích nechal Místnímu vzkaz: Ukliď si
ten bordel na chodbě!!!!! Předtím si pár kousků odnese. Je to
pořízek.}

2 Soused: {Vystartuje na něj osobně. Zvoní na dveře. Buší.} Sou-
sede! – Sousede! –

3 Místní: {Přijde po čtyřech. Zvedne dveřní telefon.} Děcka…
Aha, to je zas něco jiného.

4 {Otevře dveře.} Děcka, neserte mě, dneska už hraní stačilo!
5 Soused: Co to je?
6 Místní: Většinou hadry, prosím, vemte si, co chcete.
7 Soused: Tak snad vstaneš, když s tebou mluvím! Chci s tebou

mluvit z oka do oka.
8 Místní: Z očí do očí?
9 Soused: Z levého i pravého oka.

10 Místní: Tak to je vážné.
11 Soused: Vztyk!
12 Místní: Pokusím se. Teoreticky to půjde. {Ztěžka vstává.}
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13 Soused: {Řve.} To půjde i prakticky.
14 Místní: Tolik zelených mozků jsem už potkal, o jednoho řvouna

víc či méně…
15 Soused: Já tu neřvu, ale brzy začnu.
16 {Dostane se do polohy v předklonu a a zvedne Místního za bradu

do polohy vzpřímené. Místní supí.}
17 Místní: Mám za sebou rozcvičku se starou, pak jsem chvíli no-

sil dříví do lesa, vodu do rybníka a šrot ze sběrného dvora
do výkupu kovů, pak jsme chvíli blbli s dětmi a takto to
dopadlo. Už nejsem moc použitelný.

18 Soused: To to trvalo, to je dost! –
19 Místní: Nakonec se to třeba přece jenom rozhýbe.
20 Soused: Já jsem tady soused odvedle.
21 Místní: Dobrý den, sousede. Podal bych vám pravici, ale čistím

hajzl, tak se nezlobte. To je to jediné, co jsem po čtyřech ještě
dokázal odpracovat.

22 Soused: Nechal jsem ti tady vzkaz, aby sis tady ten bordel na
chodbě uklidil.

23 Místní: Ano, četl jsem. Z jakého titulu mi udělujete příkazy?
Nejste ani majitel domu, ani správce, domovník či údržbář.

24 Soused: Z titulu? Z titulu: bydlím tady třicet let.
25 Místní: Není od vás hezké mi tykat, když se potkáváme poprvé.
26 Soused: Co je mi po tom!
27 Místní: Jak jsem vám odpověděl již písemně, zítra ráno to ukli-

dím.
28 Soused: Uděláš to hned, dělej. S tím vším tady si táhni někam

ven, udělej si někde bazar či sekáč či něco.
29 Místní: To mě taky napadlo, ale já prodávat nic nechci, já chci

lidem dělat radost bez placení. Dělá mi to radost a doufám,
že to má i smysl. Ne každý je na tom dobře. Sice má člověk
málo, ale i s tím málem se snažím se podělit.

30 Soused: Za svůj život jsem takový bordel neviděl.
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31 Místní: O bordelu bych ani nemluvil, nemáte tušení, co se za
tím slovem skutečně skrývá. Mohl bych vám po práci v diva-
dle povídat. Oblečení je vyprané, opravené a dle mých mož-
ností i roztříděné.

32 Soused: To okamžitě zmizí.
33 Místní: Víte, řada těch věcí je po nebožtících, tak se tu zároveň

s nimi takto loučím a nabízím jejich věci, aby nepřišly vniveč.
34 Soused: {Rozčileně.} To je mi jedno!
35 Místní: Opatrně, ať to tady s vámi nesekne z rozčilení. Uklidím

to, to není problém, ale zkazil jste mi jmeniny.
36 Soused: To je mi fuk. Tady se to opakuje pravidelně.
37 Místní: Že jste neřekl nic dřív, každý velký svátek jsem se snažil

něco připravit, něco ze svých zásob, něco z rekvizitárny, něco
z nálezů z cest. Asi se vám dřívější věci hodily a tohle se vám
nehodí, tak jste se ozval až nyní. Rozumím.

38 Soused: Tak dělej, nebo ti jednu fláknu, abych tě trochu namo-
tivoval.

39 Místní: Hmm, to bych nedělal, mám docela špatné zuby, tak
jestli mi nechcete na ně připlácet, tak bych vám to nedopo-
ručoval.

40 Soused: A úklid neděláš.
41 Místní: Dělám, malý i velký, už od dětských let a docela mě to

i baví.
42 Soused: Není to vidět.
43 Místní: Co byste rád viděl? Nic tu není. Nejsou tady toalety,

sprchy ani šatny. Vždyť tu není co uklízet. Není tady nic:
voda, plyn ani elektřina. Ani co by tu měl člověk opravo-
vat, nějaké trubky, hadice či něco. – Hlásil jsem se na pozici
uklízeče čtyřpatrové budovy, tady těch deset na pět metrů
pro mě nemá žádný význam, nic se tu nenaučím a ani nemá
smysl vytahovat mé elektrické úklidové pomůcky. – Co to
však má společného s vystavenými věcmi?

44 Soused: Nic!



29Můj Pan Soused

45 Místní: Dejte mi příště vědět, jestli jsem neudělal něco, co jsem
měl, nebo jsem udělal něco, co jsem dělat neměl. Doposud
bylo vše v pořádku. – Tady to nekonstruktivní pořvávání ni-
kam nevede. Lidem, jako jste vy, je lepší se vyhnout, nikdy
se vám člověk nezavděčí, ani kdyby se roztrhl vejpůl. Nekou-
řím, neholduji alkoholu, nehraji na hudební nástroj, nepořá-
dám tady žádné orgie, ani to není hráčské či narkomanské
doupě. Člověk se nevěnuje radioaktivním věcem, chemickým,
virologickým či fyzikálním pokusům, výbušninám, zbraním,
nesvařuji tu, nic tu nevyrábím ani ničemu podobnému se ne-
věnuji a stále to není dost dobré. I ty blbé spoďáry si nesuším
na balkóně, abych někoho nepohoršoval. Jsem tu skoro sám,
děti nemám, aby tu dělaly bugr. – Mohl bych však hlasitě
sledovat porno filmy. Obří reprobedny a zesilovače z koncertů
bych tu měl.

46 Soused: To si zkus a jsi mrtvý!
47 Místní: Mohl bych si pořídit nějaká nenáročná zvířátka. Ana-

kondu či tak.
48 Soused: Přes mou mrtvolu.
49 Místní: A co pejsky, kočičky či nejlépe křečky? A nebo ještě

lépe: co želvy?
50 Soused: Nikdy. Moje děti by je chtěly vidět a to nedopustím!

Tak přísahám na hrob mých rodičů.
51 Místní: Nikoho tu neobtěžuji, ani po nikom nic nechci, natož

peníze. Nemám moc, ale i s tím málem se chci podělit. Sna-
žím se okolí jen pomáhat.

52 Soused: Dýcháš tady zadarmo vzduch a hltáš se našeho slu-
níčka.

53 Místní: Platím nájem jako každý.
54 Soused: Šlapeš před barákem po hlíně, po trávě, kterou jsem

tam zasázel.
55 Místní: Ta si tam vesele rostla před vámi, roste, ať tu bydlí

kdokoliv, a poroste dlouho i po vás.
56 Soused: A taky šlapeš po chodníku, který nám takto brzy ode-

jde. – A vůbec, padej někam makat, celý den jsi jen na ba-
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ráku a hovno děláš. Něco třísměnného či nepřetržitý provoz,
ať víš, zač je toho práce loket.

57 Místní: Asi vás pozvu dál a ukáži vám doslova tunu projektů,
které mám rozdělané. Dělám na nich od nevidím do nevidím.

58 Soused: {Naštvaně. Hlasitě.} Nechci! – Tohle, chlapečku, tohle
jestli hned nezmizí, dostaneš pár laskavců do břicha. Já to
za tebe uklízet nehodlám a nebudu!

59 Místní: Napsal jsem vám i znovu řekl, že to uklidím.
60 Soused: {Řve.} Hned, bude to hned!
61 Místní: Jestli chcete, pane sousede, rád vám představím pár

členů širší rodiny. Rodiče ani sourozence spíš ne, ti si ta-
kových jako vy užili dost. Člověk neholduje hudbě, muzice,
alkoholu, drogám, hořlavinám, ale ani žádným mejdanům či
orgiím, a ono to není pro tento druh lidí pořád dost dobré. –
Ale širší rodina, ta bude ráda. Oni si rádi hrají.

62 Soused: Co to plácáš? Já se s nikým seznamovat nebudu. Vy-
světlím jim to jako tobě. Hadry, samé hadry tady! A hračky,
no děs! Člověk tady o to jen zakopává a na nic to není.

63 Místní: Máte pravdu, ona je ta rodina početná. Oni jsou cikáni,
taková jedna velká rodina.

64 Soused: {Zbystří.} Cikáni? Co?
65 Místní: Já myslím, že nejlepší by bylo pár bratránků. Oni taky

neřeší, kdo je mladší starší, vysoký malý, tlustý hubený, bo-
hatý chudý, vzdělaný nevzdělaný, měšťák vesničan, jim je to
jedno, oni se rádi poperou s kýmkoliv.

66 Soused: To já ale nechci.
67 Místní: Doufám, že jste alespoň hospodský rváč. Koukám totiž,

nejste žádná korba.
68 Soused: To teda jsem. Jak jste na to přišel, že nejsem?
69 Místní: Samej tuk vidím. Tady a tady.
70 Soused: To jsou vypracované svaly tohletok.
71 Místní: Špek vedle špeku. Já bych se se sádlovcem vůbec ne-

špinil, ale třeba je přemluvím a udělají mi laskavost.
72 Soused: To nebude třeba, sousede, opravdu.
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73 Místní: Myslím si, že pár ran asi ustojíte, ale několik úderů do
žeber a lítáte po špitálech, už jsem to párkrát viděl. Oni ti
cikánští puberťáci neznají míru. Víte, jak to je: nezná míru
s alkoholem, nezná míru bolesti. Myslím si, že na vás by
kudlu ani nevzali. Tu vytahují jen tak ze srandy mezi sebou.
Občas se jim to zvrtne, ale co my o tom víme, že?

74 Soused: Vždyť já jsem to tak nemyslel, tohletok! Tohle já ne-
chci.

75 Místní: Dobrá tedy. – Možná vám bude stačit na seznámení
má přítelkyně. Ona si takové jako vy dává ještě nalačno před
snídaní. Že by vám dala pár lekcí v boxu zadarmo, nechcete?

76 Soused: Ne, nechci!
77 Místní: Určitě? Pár háků, pár zvedáčků, a bude-li mít dobré

ráno, tak i pár direktů.
78 Soused: S ženskou se rvát nebudu.
79 Místní: Musím se jí znovu zeptat, jestli jede na soutěž či jen

dělá sparring partnerku mistryni republiky. Vymlátila by
z vás duši, celou z tohoto života a tak zhruba polovinu z toho
dalšího.

80 Soused: Já myslím, že už půjdu.
81 Místní: Opravdu nechcete lítat po špitálech?
82 Soused: Ne.
83 Místní: Ani po soudech či policajtech?
84 Soused: Ne, nechci.
85 Místní: Taky bychom mohli dát nějakou tu hygienickou kont-

rolu či finanční úřad. Co myslíte?
86 Soused: Nikdy!
87 Místní: Když nechcete, tak nechcete, vaše škoda, mohl jste mít

zábavu. On je to takový nekonečný kolotoč: jednou nastou-
píte a už se vezete a hned tak nevystoupíte. – Tedy výborně,
hezky jsme si pokecali.

88 Soused: Tady v rohu byste si mohl udělat regálky a dát přes to
záclonky a tam byste si mohl dávat pro lidi, co byste chtěl. –
A víte co? Já vám je vyrobím.
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89 Místní: To nemusíte, hlavně si opravte ten váš botník, místo
té padající tyčky si tam dejte závitovou tyč a pár šroubků
s podložkami. Kdo to má za vás pořád zvedat? Nikdy vám
to už nespadne.

90 Soused: To by asi šlo.
91 Místní: A dejte si támhle jeden hřebíček zboku obrazu, ať tam

ten hnusný obraz vedle dveří nemáte neustále nakřivo.
92 Soused: Vidíte, toho jsem si ani nevšiml. Já tam dám jiný obraz

a seženu si vodováhu a nějak to vymyslím.
93 Místní: A sundejte si ty gumáčky z hydrantu. Přijedou hasiči

a já jim to vysvětlovat nebudu.
94 Soused: Jistě, jistě, to udělám hned.
95 Místní: A prosím vás, vyměňte tady ty sedačky a stůl za něco

hezčího. Je to proprděné a propocené, i nákup se na to bojím
dát, abych něco od vás nechytl. Kdo ví, kdo další na tom
seděl, je to tady přece jenom poloveřejný prostor. Výhled
z okna tu nestojí za nic, samej strom, nevím, proč tady lidi
vysedávají, tak alespoň ať ta chodba trochu vypadá. Na tom
se asi shodneme, že?

96 Soused: Dobře, dobře, zítra se do toho pustím.
97 Místní: Myslel jste dnes, že?
98 Soused: Ano, dnes. Já zajdu za starostou, ať se ty stromy po-

kácejí. Ty keře vysekají a tak. To určitě půjde. To je hned,
uděláme řízy říz a strom nikde. Uvidíte, uvidíte!

99 {V pozadí ženský hlas: Mílo, jsi tu?}
100 Místní: Ano, jsem. Už jdu, zlato, soused se tu se mnou zakecal,

milý chlapík. Hned tě jdu převázat.
101 Soused: Abych šel koupit tu závitovou tyč, že? Jdu si tedy pro

to nářadí, mohu, pane? A převléct se na to, ano?
102 Místní: Ale prosím, já vás tu nedržím.
103 Soused: Já vám při té příležitosti vrátím i ty košile, které jsem

si tu vzal. Třeba se budou někomu jinému hodit více než
mně. – A tepláky. – A mikiny. – A bundy. – A pyžama. –
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A ten točící se mlýn. Syn si s tím nehraje, to já si vzal spíš
pro sebe, že? A já to vlastně ani nechtěl.

104 Místní: Dobrý nápad, proč ne?
105 Soused: Jestli mě tedy omluvíte, tak já půjdu.
106 Místní: Běžte, směle běžte.
107 Soused: Já tedy směle půjdu.
108 Místní: Prosím, směle kupředu, levá dva tři, pravá dva tři.
109 {Soused odtančí. Jeho manželka se ptá: Jak to šlo?}
110 Soused: Výborně, nandal jsem mu to. Zobal mi z ruky.
111 {Místní jen nevěřícně kroutí hlavou a jde za dveře svého bytu

pro manželku.}
112 Místní: Vypadá to, že každý máme toho svého souseda. Ten náš

je bezvadný a jak hezky tančí! Byli jsme na tom hůře, že?
Říkal jsem si, že by se nám hodil soused, u kterého bychom
nechali náhradní klíče, kdybychom si zabouchli dveře. Ale
nechám to nejspíš plavat, zvládneme to i bez tohoto. Tady
s těmi nižšími formami života nemá smysl jednat, nikam by
to nevedlo. Ještě se nad tím zamyslím, třeba mu dáme šanci.
A tak uvidíme. Já jsem si hned říkal, kdo nám na uvítanou
ukradl kastrólky na obědy, teď už je mi to jasné. Nu, co už. –
Uděláme si výlet, jsi pro, zlato?

113 {Z bytu vyveze přítelkyni na invalidním vozíku s výrazem, že je
po mrtvičce či po hodně silných ranách do hlavy a jedou na
turistické kolečko. Moc to nevypadá, že by byla bojeschopná
či dokázala zakývat hlavou, že ano. Slintá. On jí utře sliny
kapesníkem. Odjíždí.}
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6. My máme dneska výročí?

1 {Přítelkyně Veronika přichází domů z práce. Přítel Michal si balí
kufry.}

2 Přítelkyně: {Přichází do bytu.} Ahoj, Míšo, jsem doma. To byl
dneska zase den. –

3 Přítel: Ahoj, Verčo, jsem tady vzadu.
4 Přítelkyně: Copak se tu děje? Tady je to všechno jako nové,

vysáté… Koukám i nádobí je umyté a uklizené. Odpadky
vynešené. – Já to tady ani nepoznávám. – Tady se stalo
něco hodně, ale hodně špatného, nebo…

5 {Manžel se ukáže ve dveřích ve společenském, se šampaňským či
aperitivem a skleničkami.}

6 Přítel: Cink, cink.
7 Přítelkyně: Já nevěřím svým očím. – Nebo se tady muselo stát

něco hodně, ale hodně dobrého. – Míšo, co se děje? Tady jsou
umytá i okna a jestli najdu i vyžehleno, tak mě trefí. Mě asi
trefí, sakra, to je síla! – {Žhaví se.} Moment, moment, nech
mě hádat. – Já ani ty narozeniny nemáme. – Nemáme ani
jmeniny. – Ani jejich rozdíly či součet by neseděl.

8 Přítel: Kdepak, to nemáme. Připravil jsem nám večeři. Říkal
jsem si, že možná budeš mít hlad.

9 Přítelkyně: {Nevěří.} A sakra, až takto romantickou při svíč-
kách?

10 Přítel: Dáš si na začátek aperitiv?
11 Přítelkyně: Dám, ale budu potřebovat něco silnějšího. Tak co

to je? – My dneska máme výročí? – Ne, to taky ne, to teprve
budeme mít.

12 Přítel: {Nalévá alkohol. Přesune kufry.} Já odcházím.
13 Přítelkyně: Odjíždíš už na tu konferenci? Ale tu máš až příští

týden. – Sakra, tohle já rozlousknu. – Není on nějaký svátek?
Ale čeho? Čeho by to tak mohlo být?

14 Přítel: {Zapálí svíčky.} Svátek? Tak mohli bychom to tak na-
zvat.
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15 Přítelkyně: Já nevím, já nevím, nech mě přemýšlet. – {Dojde
jí to.} Ne! Nene! Ne, ne, ne!

16 Přítel: Je to tak!
17 Přítelkyně: Ty ses nakonec rozhoupal. Počkej, počkej. Na to

mám speciální šaty, počkej, nepokaž ten moment.
18 Přítel: Tak dobrá, dneska je to tvůj velký den.
19 Přítelkyně: Já tomu nemůžu uvěřit. Hned, hned jsem zpět.

{Jde se převléct, ale za minimum času se vrací v sexy šatech.}
Na tohle jsem čekala celou věčnost.

20 Přítel: Tak dlouho to zas nebylo. – Já se snad nebudu ani dívat,
abych to vyslovil.

21 Přítelkyně: {Zblblá. Jde na kolena místo toho, aby šel on.}
Pojď, pojď do mě, zlato. – Ne, ne, ani to neříkej. Ani to
nevyslovuj. Říkám ano, ani se mě nemusíš ptát. – Ano, zlato,
ano, zlatko. Ano, ano, jedno velké ano.

22 Přítel: {Vytáhne krabičku. Jde směrem k ní.} Verčo?
23 Přítelkyně: Já si z toho cvrnknu. {Pleská rukama.} Mou od-

pověď už znáš. {Natahuje k němu ruce, aby ji objal.}
24 Přítel: Tady…
25 Přítelkyně: Ten bude! To jsem zvědavá, jaký jsi vybral. Ze mne

bude paní!
26 Přítel: …tady ti vracím klíče od bytu.
27 Přítelkyně: {Jak opařená.} Co? – Jak? – Co? – Já se nechy-

tám, já tomu nerozumím. {Vstane.} Michale, to mi musíš
vysvětlit! {Zahalí tělo.} Chci okamžitě vysvětlení, o co tady
jde. – Ale okamžitě!

28 Přítel: Já tě opouštím.
29 Přítelkyně: Na to si budu muset sednout. Jak to myslíš? Proč?

Já ničemu nerozumím. Proč dnes? Proč ne včera? Nebo zí-
tra? Proč teď?

30 Přítel: Je to 2 roky, 6 měsíců, 6 dnů a právě teď 2 hodiny, kdy
jsme se potkali.

31 Přítelkyně: Ano, to ano. To sedí!
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32 Přítel: Však to vidíš, 2-6-6-2, takové hezké číslo to je, dvakrát
26, hezky symetrické, počet cifer je sudé číslo, je to dělitelné
2, 11, 22, 121, 242, 1331. Kdyby to bylo v jiný čas, tak to
nebude tak hezké. I ti dělitelé jsou symetričtí! Jsi ráda, že?

33 Přítelkyně: Já se nechytám! Tohle jsem nečekala. Je tohle sen
nebo noční můra?

34 Přítel: Já si našel novou přítelkyni.
35 Přítelkyně: Na to budu potřebovat velkého panáka.
36 Přítel: Tady! {Vypije jej.} Ona Jana, má životní láska, říkala…
37 Přítelkyně: A to jsem si myslela, že jediná v tvém životě jsem

já.
38 Přítel: Říkala, že ti mám udělat nezapomenutelný den, ať máš

na co vzpomínat a ať to tak nebolí.
39 Přítelkyně: Tak na tohle do smrti nezapomenu, na to vem jed.
40 Přítel: Tak jsem udělal vše, co ty tak nerada. Uklidil, vypral

a tak.
41 Přítelkyně: Tak Jana říkáš?
42 Přítel: Ano.
43 Přítelkyně: {Vzpamatovává se z šoku.} A mohl bys mi říct,

v čem je lepší než já? Je hezčí? Je vyšší? Má lepší postavu?
Má lepší vlasy?

44 Přítel: To bych neřekl.
45 Přítelkyně: Tak v čem to je? Je chytřejší? Vždyť mám dokto-

rát, tak ta musí být něco.
46 Přítel: Nemyslím si.
47 Přítelkyně: Nebo víc vědecky bádá? Já jsem loni publikovala

tři články v impaktovaných časopisech.
48 Přítel: To ne, ona není vědkyně.
49 Přítelkyně: Tak je starší? Nebo mladší? Vy chlapi!
50 Přítel: To ne, jste stejný ročník.
51 Přítelkyně: Tak v čem to je? To by mě dost zajímalo, tak už

to vyklop.
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52 Přítel: No víš!
53 Přítelkyně: To jsem hrozně zvědavá, co z tebe vypadne.
54 Přítel: Je mi to tak trapné.
55 Přítelkyně: Tak ven s tím, chci vědět, proč přicházím o přítele.
56 Přítel: Ona je lepší…
57 Přítelkyně: No? No v čem?
58 Přítel: Je lepší v posteli.
59 Přítelkyně: Jako tohle? A to já nejsem dost vnadná? Či ši-

kovná?
60 Přítel: Jako o moc lepší v posteli.
61 Přítelkyně: Mně snad jebne. Mě na stará kolena budou muset

křísit.
62 Přítel: Tak zhruba o tři úrovně lepší než ty.
63 Přítelkyně: To je bezvadné! To je fakt skvělé! Jak může být

někdo tisíckrát lepší v tomhle?
64 Přítel: No, jak vidíš, může. – Dáme si ještě večeři? Udělal jsem

nám zapékané palačinky plněné masem. Ty máš ráda.
65 Přítelkyně: Asi ano. Mimojiné lasagne se to jmenuje, pokud

jsi zapomněl.
66 Přítel: Já jel podle kuchařky, tam byl tento název. – Musíme

však pohnout, máme posledních 35 minut. Pak se čas přesune
na 2663, a to, jak chápeš, není zdaleka tak hezké jako 2662,
a 2663 je dokonce prvočíslo. No hrůza, děs běs! To bych ti
nemohl udělat. Rozejít se na prvočíslo, které není dělitelné
dvojkou ani ničím jiným. Hrůza pomyslet! Takto by se dva
lidi neměli rozejít.

67 Přítelkyně: Jistě, jistě, to chápu. Chceš mít všechno tip ťop!
68 Přítel: Špígl nígl, přesně tak! Nechtěl bych ti totiž tvůj den

ničím pokazit. Natož špatnou volbou čísel. Vím, jak máš
matematiku ráda.

69 Přítelkyně: Hlavně jsem měla ráda tebe.
70 Přítel: Pojďme na to, než to vystydne. Posledních 32 minut a já

pádím.
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71 {Usedají za stůl.}
72 Přítelkyně: Tak tedy dobrou chuť, Míšo!
73 Přítel: Dobrou chuť, Verčo, a hezké výročí přeji!
74 Přítelkyně: Tak ti tedy moc děkuji za vše.
75 Přítel: Nemáš zač, vždycky budeš má jednička. – Chybička,

jedna korekce a opravuji. – Vždycky budeš má dvojka!
76 Přítelkyně: Hmmm. To mě fakt těší. Bude ze mne náhradnice…

Ale co, dvojka taky není špatné číslo. Dvojková soustava má
své nezastupitelné místo v informatice. Tam je to základ! –
Máš pravdu, být jedničkou bylo na nic. Teď má můj život
větší smysl. Mnohem větší smysl.

77 Přítel: Janča říkala, že ti udělám radost a budeš mít nad čím
bádat.

78 Přítelkyně: Je ten poměr…?
79 Přítel: Ano, poměr těsta a masa je jedna ku dvěma, bývalo to

dvě ku jedné. Takové symbolické, že se čísla obrátila, převrá-
tila, otočila. Možná dokonce zazrcadlila.

80 Přítelkyně: Je to milé od vás dvou.
81 Přítel: Škoda jen, že už nestihneme polévku, je číslicová v hexa,

ale ani dort. Ten je ve tvaru ležaté osmičky.
82 Přítelkyně: Anebo dvou spojených nul… Dám si jej později

a budu na vás v nekonečně dobrém vzpomínat.
83 Přítel: Dobrou chuť!
84 Přítelkyně: I tobě!
85 {Za světla svíček tiše jí. Tma.}
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7. Odvoz a svoz

1 {Vetešník hledá v kontejnerech poklady. Vypadá jak bezdomovec.
Má obrovský pytel, který postupně plní nálezy.}

2 Vetešník: Co tady tak bzučí? To je nějaký hmyz? Běž pryč!
{Mávne rukou.}

3 Sakra, tady nic není. – Tady taky ne. – A hele, co to je? To je
nějaké elektro? Proč někdo háže elektro do plastů? {Čte ze
štítku.} JK-AP7500. – Animals. – Co to je? To bude něco
pro zvěř. Něco do akvárka. Nevadí, beru. –

4 Á, tady máme pokládek. Bosch Rotak 320, no vida, vida, tady
máme sekačku na trávu. Tedy co z ní zbylo. Tak nakonec
bude co opravovat. Ona většina věcí stejně pojede, ale třeba
budu mít štěstí, nepojede to a něco nového se naučím. Beru! –

5 Á, copak máme tady? – Celý pytel oblečení. Podívejme se na to.
To bych měl rovnou přebrat. – Kdo to sukoval? Zas nějaká
baba. Proč to sukují, když se do toho stejně vždycky všichni
dostanou? Kdyby to bylo proto, aby se jim to dobře neslo,
bral bych to, ale tohle chlap sotva unese. Tak já nevím. {Roz-
sukuje to.} A mám to. Copak tu je? – Je to hezky vyprané.
Paráda. Beru, beru, beru. {Postupně obsah pytle přesype do
svého.} No výborně, tak ten večer hezky začíná. – Samo-
zřejmě i ten pytel se mi bude hodit. {Hodí nalezený pytel do
svého pytle.}

6 Copak máme tady? Tady nic není. Tady je to slabota. Ale možná
je tu něco na dně… {Nahne se přes hranu plastového kontej-
neru.}

7 {Zvoní mu mobil.} Kterej blbec? Zrovna v tom nejlepším. {Vy-
leze z kontejneru, pohledá po kapsách a zvedá mobil.} Prosím!

8 Personalistka: Tady Helena Suková.
9 Vetešník: No, ano, co?

10 Personalistka: Jsem z personálního oddělení firmy Odvoz a svoz.
11 Vetešník: No a?
12 Personalistka: Jste pan Jiří Novotný?
13 Vetešník: Jo, jsem, proč? Nevoláte zrovna vhod, mám práci.
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14 Personalistka: Jedná se o váš zájem o pracovní pozici v naší
firmě. Konkrétně o pozici Expedienta.

15 Vetešník: Jo, aha, ale to bylo před rokem. Všechno je už jinak.
16 Personalistka: Tomu nerozumím. Mohl byste být přesnější?
17 Vetešník: Ptal jsem se u vaší konkurence, u firem Svezeme

a zlikvidujeme a Ekologická likvidace a také ve firmě Spálíme
vše.

18 Personalistka: Dobře, to jsou všechno naše partnerské firmy.
19 Vetešník: Aha. No víte, jak se tak dívám… {Dívá se do kon-

tejnerů jejich firmy.} Moc jste mi toho zatím nenabídli. Já
jsem si vaši firmu pořádně proklepl a nic moc.

20 Personalistka: My jsme na trhu likvidace odpadů v České
a Slovenské republice jednička.

21 Vetešník: O tom zrovna dnes večer pochybuji. – Víte, já o tu
pozici už nemám zájem.

22 Personalistka: Skutečně? Nám se zrovna dnes uvolnilo jedno
místo, jak nám expedient spadl do nebezpečného odpadu
a nějak už není schopný tuto pozici vykonávat.

23 Vetešník: Nebezpečný odpad? Do toho nejdu, nezlobte se. Pro-
miňte, zavolejte zítra, voláte už dost pozdě a mám plné ruce
práce. Nezlobte se. Na shledanou.

24 Personalistka: Ještě okamžik, pane Novotný.
25 Vetešník: No dobře, o co jde? Kdybyste se ozvali před rokem,

tak bylo vše jiné, teď už je vše v prdeli. Rozumíme si?
26 Personalistka: Tomu úplně nerozumím, ale chtěla bych vás

poprosit.
27 Vetešník: Ano? Jak se tak dívám, čeká mě ještě hodně práce,

bylo by možné být už stručná?
28 Personalistka: Jistě. Poprosím o vrácení toho vzduchovacího

motorku.
29 Vetešník: Nechytám se, co vrátit? Kde já bych k takové věci

přišel?
30 Personalistka: A také prosím o vrácení toho zahradnického

zařízení.
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31 Vetešník: Vy jste z obchodního oddělení?
32 Personalistka: Nikoliv, jak jsem již říkala, jsem z personálního

oddělení.
33 Vetešník: Já se totiž nechytám, co po mně chcete.
34 Personalistka: Já těm všem věcem z odpadu nerozumím: tam

tu malou černou krabičku a tu velkou zelenou s červeno-
bílým nápisem. To chceme zpět.

35 Vetešník: Moment. {Vyloví z nálezů.} Myslíte tady to ÁPéčko?
36 Personalistka: Ano.
37 Vetešník: A tady tu Boschku horizontální sekačku?
38 Personalistka: Ano, to a to. Prosím o okamžité navrácení.
39 Vetešník: Ale já nic takového nemám, paní…
40 Personalistka: Suková.
41 Vetešník: Paní Suková, kde já bych k tak drahé elektronice

přišel?
42 Personalistka: Jste na ulici Sovětská a Legionářská?
43 Vetešník: No, to asi ano. Jak to víte?
44 Personalistka: A lovíte v kontejnerech 1012 až 1020?
45 Vetešník: {Zaskočen.} No, já ani nevím. Je tma, nic tu nevidím.
46 Personalistka: Ale já ano.
47 Vetešník: Jak je to možné? Vy tu máte kamerky? Jako tady

v těch kontejnerech?
48 Personalistka: Samozřejmě.
49 Vetešník: Mě budou omývat živou vodou. – Já obvykle nelovím,

jen co najdu kolem kontejnerů.
50 Personalistka: Slyšíte ten bzukot?
51 Vetešník: Ano, ten hmyz mě tu pěkně štve.
52 Personalistka: To jsou naše drony. Máme vše zaznamenané,

i jak vytahujete náš odpad z našich kontejnerů.
53 Vetešník: Nó! To je síla, tohletok! To abych to fofrem všechno

rozmlátil. {Začne se ohánět po dronech a hledat kamerky.}
Kde jsou? Kde jen jsou?
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54 Personalistka: To bych nedoporučovala, to je poměrně drahý
majetek a musel byste nám jej uhradit.

55 Vetešník: To snad není možné, abych vracel odpad. Tak tady
a tady to máte. {Hodí elektro zpět do kontejnerů.}

56 Personalistka: Děkuji. Kdy navrhujete soudní přelíčení?
57 Vetešník: Jaké přelíčení? O čem to zas mluvíte?
58 Personalistka: Majetek jste nám sice vrátil, ale stále šlo o zá-

važnou loupež.
59 Vetešník: Loupež toho šrotu?
60 Personalistka: Ano, za to můžete jít na dva až tři roky do

vězení.
61 Vetešník: Co se to dnes děje? To bude tím počasím. Nebude

dnes pršet? Nebo sněžit? Nebo padat kroupy?
62 Personalistka: Anebo můžete nastoupit do naší firmy a taková

banalita vám bude odpuštěna.
63 Vetešník: S takovými vyděrači nechci pracovat, to si to raději

odsedím v tom vězení. Vydřiduši!
64 Personalistka: Jak tedy myslíte, nebudu vás dále zatěžovat

a ze seznamu kandidátů vás vyškrtávám.
65 Vetešník: Ještě že tak!
66 Personalistka: To je mi líto, ale vyskočilo mi, že byste byl pro

tuto práci nejvhodnější kandidát.
67 Vetešník: A to je jak možné?
68 Personalistka: Víte, u nás práci s nebezpečným odpadem ni-

kdo nechce dělat. Víte, jak jde o elektro, tak se toho tady
každý štítí.

69 Vetešník: No a? Co já s tím?
70 Personalistka: Firemní politika se snaží užitečný odpad dále

zužitkovat a prodat.
71 Vetešník: To vás šlechtí. To mě ale nezajímá, já budu trčet

v base. Díky vám!
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72 Personalistka: A tak jsme si říkali, že byste to elektro mohl
vždy otestovat a rozhodnout, jestli půjde na náhradní díly,
či bude dále nabídnuto k prodeji.

73 Vetešník: To by nebyla práce, to je koníček. To dělám každý
den doma po večerech.

74 Personalistka: Vidíte, myslela jsem si to. Jeden z firemních
bonusů je, že si můžete libovolný odpad vzít domů.

75 Vetešník: Libovolný? A pod pojmem libovolný myslíte přesně
co?

76 Personalistka: Co se tu objeví, tak to. Víte, tady proteče ně-
kolik desítek tun elektra denně, tady to nikdo neřeší, kdyby
například tuna elektra za den zmizela. Tak nějak se vypařila.
Je to ostatně všechno smetí, že?

77 Vetešník: Takovou práci beru.
78 Personalistka: Posílám smlouvu. {Z dronu vypadne několik pa-

pírů.} Posílám propisku. {Z dronu vypadne i ta.} Podepište
a budete náš zaměstnanec.

79 Vetešník: {Podepisuje.} Dobrá tedy.
80 Personalistka: A vhoďte zpátky do dronu.
81 Vetešník: Prosím. {Dává to tam do přihrádky.} To je jak poš-

tovní holub.
82 Personalistka: Výborně, děkuji za spolupráci.
83 Vetešník: Kdy nastupuji?
84 Personalistka: Za normálních okolností od prvního dne násle-

dujícího měsíce. Ale ve vašem případě můžete začít ihned.
85 Vetešník: No tak fajn, tyto hračky si beru zpět. {Co musel

vrátit si bere zpět.} A jdu lovit! Tentokrát už legálně a ve
velkém.

86 Personalistka: Lovu zdar! Na shledanou zítra osobně ve sběr-
ném dvoře. Šikovný pracovník jako vy se nám bude hodit.
Je tu toho odpadu tolik, že se tu sotva pohneme. Chce to to
zpracování zefektivnit. Rozumíme si, že?
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87 Vetešník: To nebude problém! O mizení odpadu se postarám.
Do měsíce, co do měsíce? Do týdne to tam budete mít vy-
čištěné!

88 Personalistka: Těšíme se! Na viděnou. {Položí telefon.}
89 Vetešník: {Poskakuje radostí.} A teď, a teď se to celé rozjede

ve velkém! To jste ještě nezažili! Tady se všude bude svítit
a bude to vetešníkům volně k dispozici.

90 A bude to řádně roztříděné. Střídavé napětí, stejnosměrné na-
pětí. Nízké napětí, vysoké napětí. Jednofáze, třífáze. Tady to
pofrčí! Funkční, opravitelné, neopravitelné. Tady to pojede,
vážení, tady to bude světové!

91 A ne že mi tady budete v tom bordelu dělat bordel! To bude
hezky roztříděné. Běda vám!

92 Jdu makat, noc je ještě mladá. {Zaleze znovu do kontejneru
a přehrabuje se v něm.}

93 Tohle beru, tohle taky, …
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8. Pitva

1 {Prováděná pitva, duše se snaží vrátit do těla. Opilý patolog alias
sekant alias prosector, kterému je život putna, a děvčica,
která už to má za sebou, ale chtěla by žít.}

2 {Patolog přichází na pitevnu. Rozsvěcuje si. Chystá se.}
3 Patolog: Co tu dnes máme? {Popíjí rum.} Milý deníčku, copak

to tu dnes máme? {Popíjí, odkryje mrtvolu/figurínu/loutku.}
No jo, to je tento týden už třetí. Jako kdybychom tu měli
sériového vraha.

4 Deníčku, zapisuj si. {Ohledává.} Mrtvá je asi dvacetipětiletá, 165
centimetrů vysoká, 60,5 kilogramů, přirozená blondýna, kozy
dobrý: pevný trojky. Jsou viditelné modřiny a pohmožděniny
na rukou a hrudi. Pravděpodobně zaškrcená.

5 {Natočí si ji na bok. Zezadu vyskočí duch.}
6 Mrtvola: Co je? Kde to jsem?
7 Patolog: Tělo má ještě známky posmrtné ztuhlosti. Na stehnách

je ještě typické modrofialové zbarvení. Tak to tu máme čer-
stvý přírůstek.

8 Mrtvola: Prosím? Co se to děje? Co se stalo? Kdo jste? {Všimne
si sama sebe na stole.} Prokrista! To jsem já! To je snad zlý
sen! – Vzbuď se! Vzbuď se!

9 Patolog: Mrtvá měla před smrtí pohlavní styk, vaginální i anální.
10 Mrtvola: To nebudu já! To já nedělám. – Moment, já si vzpo-

mínám, já měla rande naslepo.
11 Patolog: Žádná známka po spermatu či jiných tekutinách.
12 Mrtvola: Pak si už moc nepamatuji. – Sákra, já mám okno!

Jak herečka!
13 Patolog: Deníčku,…
14 Mrtvola: Prý deníčku!
15 Patolog: …zapiš si, několik tupých úderů do hlavy. Došlo k roz-

tříštění lebeční kosti. Tak beru zpět, pravděpodobné úmrtí
nebude uškrcení, ale trauma do hlavy. – Holka, holka, tebe
někdo pěkně zřídil. Policajti jsou neschopní chytnout jed-
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noho úchyláka a mně se tu holčiny množíte. Kupíte se mi
tu, a to já nerad.

16 Mrtvola: Já si matně, matně něco vybavuji. Ne, nevybavuji.
Jak se ten chlapík jen jmenoval? Lukáš? Lukin? Něco od L
to bylo. Stejně to asi byla jen přezdívka či falešné jméno.
Já kráva zas nalítla. – Byla jsem tak sama, tak jsem zkusila
malé rande. Vypadal v pohodě, večeře byla v pohodě.

17 Patolog: Deníčku, zapiš si, známky souboje, kůže pod nehty.
Nehty jsou nalakované, místy je barva slezlá. To by mohlo
policii pomoci.

18 Mrtvola: Není to už jedno? – Vlastně není! Když toho zmrda
chytnou, tak už žádné další holce neublíží. – Tedy, ten mě
zřídil!

19 Patolog: Žádné další známky cizích těles. V nose, uších či ús-
tech. Končím zevní prohlídku a přejdu na otevření dutiny
břišní, pak hrudníku. Mám nový sekáček na žebra, tak jsem
zvědavý. A nakonec se podíváme na tu makovici.

20 Mrtvola: Ne, to nesmíte, já nechci, aby mě někdo rozdělával
jak vánoční dárek. Konec, stop, stop, konec!

21 Patolog: {Vezme si skalpel a chystá se na břicho.} Pojďme na
to! – Moment, ještě ne, ještě mám žízeň. {Odloží nástroj a fix
a jde se napít. Pije.} Nu, není takové holky škoda. Typická
lamačka srdcí.

22 Mrtvola: No to víte, že je! A vůbec, já nechci umřít. {Zkouší.}
Jak se do toho těla leze zpátky? To přece musí nějak jít! Kde
to má vstup? – Tak sakra, když jsem z toho těla vylezla,
tak to musí jít i nějak zpátky. Snad to není nějaká blbá
jednosměrka? {Částečně se jí to podaří. Bezvládné tělo pohne
rukama.} Myslím, že to jde, nevím, asi to jde.

23 Patolog: Dost chlastání, jde se makat. Vezme fix a udělá si
značky řezu.

24 Mrtvola: Už, už, už jsem tam skoro byla. No ták! Já chci zpátky
do svého tělíčka!

25 Patolog: Tohle bude rychlovka. Nebudu tady u toho zas celý
den.
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26 Mrtvola: Myslím, že to mám! {Zvedne jednu a pak druhou
ruku.}

27 Patolog: Ale né! Posmrtné křeče, ještě to mi tu chybělo. –
Holka, holka, co teď s tebou? Já tě tu přece nebudu brát
kladivem jen proto, abych tě dorazil.

28 Mrtvola: {Lehce zatřepe nohama.} Myslím, že už vím. Je to
jak ovládat loutku.

29 Patolog: A ještě nohy do toho. Copak ten pachatel nemohl
odvést lepší práci? To tu musím všechno dělat já? To byl
nějaký amatér. Pokud je to sériový vrah, už se to taky mohl
naučit.

30 No jo! Já ani nezkontroloval, jestli náhodou nežije. {Kontroluje
dech, puls.} Ne, nežije. {Dá jí pár facek.} Ne, nežije. {Píchne
do ní několikrát jehlou.} Ne, nežije. {Ochmatá jí ňadra.} Ne,
nežije. – Tady je to konečná.

31 Mrtvola: To se teprve budeš divit. Nemá to tu sice žádné čud-
líky a přepínače, ale já to dokáži. {Na ruce mu ukáže fakáče.}

32 Patolog: Heleme se, neposlušná mrtvola. Na to, že jsi mrtvá,
tak jsi stále dost drzá. Nu co, tak ti dáme injekci na uklid-
nění. Ony ty svaly povolí. Ty křeče jsou na stará kolena kříž.

33 Mrtvola: Ne, já injekci nerada. {Vleze do těla. Posadí se. Ale
neudrží se a zase si lehne. Patolog si toho nevšiml, byl zády,
jak loví stříkačku a náplň.}

34 Patolog: Zlá, zlá mrtvolka! – To je tak hrozná práce, co já tu
dělám. Nikdo mě tu nepolituje. Pořád jen samá mrtvola.

35 Mrtvola: Já žiju, já zas žiju. – Hmm, tak ne. Není tady k tomu
nějaký manuál? Haló, doktore, manuál či nějaké návody tady
k tomu tělu by nebyly?

36 Patolog: {Napije se a jde na to.} Tak pojď, holka, dorazíme
to, ať mi tu nevyvádíš a nevyplašíš ostatní zdechlinky.

37 Mrtvola: Tady nikdo jiný není, jen já.
38 Patolog: {Zabodne jehlu. Mrtvola mu ubalí, až spadne.} Co

to? – Co to sakra bylo? Ty mrtvoláku zatracenej, ty máš ale
páru.

39 Mrtvola: A schytáš další, jestli mi budeš chtít ublížit.
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40 Patolog: Já se tu nebudu srát s nějakou polomrtvolou. Oka-
mžitě chcípneš úplně, ať mohu dokončit práci.

41 Mrtvola: Však to zkus, myslím, že už vím, jak na to.
42 Patolog: Když to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém. {Jde

jí píchnout uklidňovák do stehna.} To bude hned. {Kopne ho
tak, že upadne a omdlí.}

43 {Zezadu se objeví jako duch.}
44 Patolog: Sakra, ona ze mne vymlátila duši.
45 Mrtvola: Ahoj.
46 Patolog: Já se poseru! Kdo jste? Co tu chcete?
47 Mrtvola: Bráním své tělo.
48 Patolog: Vždyť jste mě mohla zabít!
49 Mrtvola: Na mrtvolu dobrý, ne?
50 Patolog: Co jsem komu udělal? To jsem taky umřel?
51 Mrtvola: Netuším, možná jo. Já jsem tady nováček, teprve se

rozkoukávám.
52 Patolog: Tak ostatně, ono by to tak nevadilo, stejně to byl život

na nic, jen kuchat maso a řezat kosti celý den.
53 Mrtvola: Kdybyste nechlastal, tak jste neskončil tady. Tu. Ani

nevím, kde to jsme.
54 Patolog: V překladišti duší, to ví snad každý.
55 Mrtvola: No já ne. Takto jsem si to nikdy nepředstavovala.

Myslela jsem, mrtvý a konec. Finíto. Finiš. Dí end.
56 Patolog: A ejhle, ono ne!
57 Mrtvola: Spíš mi poraďte, jak se vrátit zpět. Ono to vždy chvíli

jde, a pak mi to dá ránu, takovou skoro elektrickou, a nepustí
mě to zpět.

58 Patolog: Jaj, holčičko, tvoje tělo má konečnou. To už nedá
nikdo dohromady. Z mozku máš kaši. Celé to tělo je takové
na maděru. To nemá cenu ani šrotu.

59 Mrtvola: Co budu dělat? Kde je výtah do Nebe, nebo schody
do Pekla, nebo tak něco?
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60 Patolog: To neznám, to se tu nepěstuje. Asi, já vlastně nevím,
jen hádám.

61 Mrtvola: To tu mám na věčnost hledět v pitevně?
62 Patolog: Nemám tušení. – Hele, já musím zpátky. Rád jsem tě

poznal. Moc se mi tam nechce, nemám se ke komu vracet,
ale co naděláš?

63 Mrtvola: Doktore, doktore, mám nápad.
64 Patolog: Tak honem, než tam dočista chcípnu.
65 Mrtvola: Co kdybychom se prohodili?
66 Patolog: Cha, cha. Co já bych tady dělal?
67 Mrtvola: Psal si ten svůj Deníček a byl tu na hlídce, až sem

přijde zas nějaká zbloudilá duše. Dát jí instrukce a koho
půjde, tak zachránit, koho ne, tak já nevím, udělat si tu
karetní klub či něco.

68 Patolog: To je blbost! – I když, víš ty co? Zkusme to. A když to
nebude fungovat, tak se zas prohodíme. Občúrat Smrťáka,
to bude fajn!

69 Mrtvola: Domluveni. {Jde to zkusit.} Jdu na to. Vypadá to, že
to jde, žádné elektrické kopance nedostávám…

70 {Procitne v jeho těle. Ženský hlas.}
71 Mrtvola: V mužském těle jsem ještě nebyla. – Hele, tak dobrý,

jsem tu.
72 Patolog: Tak super, ale stejně mě neslyšíš.
73 Mrtvola: Dáme trochu toho cvičení, dietku, a ono to nějak

půjde.
74 Patolog: Ne, to ne, to jsme si nedomluvili! Ne že mi zničíš

moje tělo! Tolik let jsem na něm usilovně pracoval. Upíjel
se k smrti, jedl nezdravě, žádný sport jsem nepraktikoval
jen kríglistiku. No, byla to fuška vybudovat takové mohutné
tělo! A navíc jej tak udržovat, abych nezhubnul!

75 Mrtvola: A jak smrdím. No fuj. {Nahlédne pod trenky.} A jéjej,
to jsem dlouho neviděla. – Všechno tu je! Za mne dobrý. –
Šéfíku, tak já jdu. {Odchází.}

76 Patolog: A co ty? Co ta mrtvola?
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77 Mrtvola: A co se mnou? – No nic, přehodíme látku a necháme
to uzrát na zítra. – Ještě nepáchnu, tak o co jde, že? – Holka,
tak se tu drž! {Poplácá po obličeji sama sebe.}

78 Patolog: To je skutečně zodpovědný přístup! Já jsem sice chlas-
tal, hulil, bral drogy a lámal jednu kurvu za druhou, ale věděl
jsem, že se práce má dodělat. – No jo, nová doba, mrtví si
říkají, co s jejich těly bude a co nebude! – Mají tu někde
alespoň flašku něčeho dobrého?

79 Mrtvola: Tak se tu mějte, doktore, jdu otestovat nové tělo. Pa,
papa.

80 Patolog: A ne že budeš otravovat o pomoc, sama se pitvat
naučíš a hotovo!

81 Že já s tím souhlasil, není to proti Matičce Přírodě či tak něco? –
No, jestli tu není chlast, tak je to konečná a trápení duší. –
A hele, rum! – No tak tady to nebude zas tak špatné! To
tu půjde přežít! Od nás živých se ti mrtváčci i něco přiučili.
Jak to vyrábí? Kde to destilují? Na to musím přijít! – Jen
doufám, že je tu pravidelná dodávka! Žíznivý tady trčet ne-
hodlám! – {Otevírá flašku.} Paráda! Hned si dám! Nejlepší
mazání na světě. Rumovice! –

82 Jó, to je pohoda! – Není nad to být mrtvý! Ještě splaším pár
duší na karty a bude to tu fajn. – A doufám, že tu mají
i nějaké ženské, aby tu nebyla nuda. – Na zdraví! – Óóó,
to je pohoda! – Vřele doporučuji: umřít a nemáte už žádné
starosti!

83 {Popíjí.} Sakra, já se mám! Aji si to závidím… Jestli to půjde,
zítra bych mohl umřít znovu! Ať v tom mám praxi! No ne? –
Na to se napiju! – Na zdraví a na Smrťáka! Oslavím to i zítra,
že jsme ho tak dostali! To se hned tak někomu nepovede!
Ztratil přehled v mrtvolách, ale to já zas ne! To já nikdy!
{Nalívá si a pije na ex.}
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9. Učeň a Mistr

1 {Hra pro dva či tři. Učeň je zároveň Šéf, Mistr vzpomíná a bojuje
s přítomností (s Šéfem), resp. bojuje s přítomností a zamýšlí
se nad budoucností (s Učněm).}

2 {Mladý nezkušený učeň, zkušený mistr a uřvánek šéf.}
3 Učeň: {Hlasité rány kladivem. Dorazí zašpiněný učeň strojař.}

Sakra – Mistře! Mistře, kdepak jste?
4 Mistr: Tady jsem, vzadu, copak je, chlapče?
5 Učeň: Mistře, rotor se netočí.
6 Mistr: Vyměnils ložiska, jak jsem ti radil?
7 Učeň: Vyměnil.
8 Mistr: A nemlátil jsi do toho moc?
9 Učeň: Jen tak trochu.

10 Mistr: Chlapče, na to musíš něžně jako na ženskou. Nemůžeš
do toho mlátit hlava nehlava.

11 Učeň: Ono si to nedalo říct.
12 Mistr: Jistě, tak jediné řešení je to vzít kladivem. Copak jsme

v Rusku?
13 Učeň: Co teď? Šéf mě zabije.
14 Mistr: Nezabije. Vem si náhradní ložisko a zkus to ještě jednou,

ale tentokrát s citem a popros Jozífka, ať ti to ukáže ještě
jednou.

15 Učeň: Dobře, Mistře! {Odběhne.}
16 Mistr: Tady ti kluci, než ti se to naučí, to ze mě bude dřív

důchodce.
17 Šéf: {Přijde.} Jak to vypadá, Mistře? Vypadá to, že máme zpož-

dění s tou poslední zakázkou. Zase! Jak je to možné?
18 Mistr: Jsem tu na to sám, rychleji to nejde.
19 Šéf: Vždyť sem poslali na praxi nějaké lidi.
20 Mistr: Ti jsou nepoužitelní, zatím se jen učí základům.
21 Šéf: Jestli se to nestihne, strhnu vám to z výplaty. Zase.
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22 Mistr: Pokusím se. Chce to nebrat tolik zakázek.
23 Šéf: Jde tu o prachy, tomu vy nerozumíte. – Navíc ta zakázka

je pro Jarušku, to nešlo odmítnout, taková významná zákaz-
nice.

24 Mistr: Nešlo, tak nešlo. Musím zabrat.
25 Šéf: Tak dělejte, a ať si o vás nemyslím, že stárnete a jste po-

malý.
26 Mistr: Nový pár rukou a očí by se tady hodil.
27 Šéf: Já vaši práci za vás dělat nebudu. {Odejde.}
28 Mistr: Neubylo by ho. Starý člověk aby tady makal od rána do

noci, a mladý si jezdí autíčkem po světě a dělá kulové.
29 Učeň: Mistře, myslím, že to mám.
30 Mistr: Výborně. A jede motor, testoval jsi jej?
31 Učeň: Já jsem chtěl, ale…
32 Mistr: Chlapče, no, co?
33 Učeň: Ty uhlíky se rozpadly.
34 Mistr: A nerval jsi to tam pod parou?
35 Učeň: Když ony tam nešly, tak jsem zatlačil a ono rup!
36 Mistr: Nedivím se, je to jen měkký uhlík. To musíš s citem, jak

hladit domácího mazlíčka. Jinak tě kousne do zadku a budeš
mít po ptákách.

37 Učeň: Já to tedy ještě zkusím.
38 Mistr: Uhlíky jsou ve druhém spodním šuplíku.
39 Učeň: Já vím, už jsem tam dneska jedny náhradní bral.
40 Mistr: Chlapče, chlapče, kdy ty se to naučíš?
41 Učeň: Už brzy, už to skoro umím. {Odejde.}
42 Mistr: To šéfovi nemůžu ani říct, by nás zabil oba.
43 Šéf: Mistře, takhle to dál nepůjde, už jsou dvě hodiny a já mu-

sím domů. Jak to vypadá s tou zakázkou? Že bych to tam
Jarušce šoupnul.

44 Mistr: Šéfe, nejde to tak rychle, bude to až zítra.
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45 Šéf: To je nepřípustné. To bude dnes. Chtěl jsem dneska být už
doma, ale já sem tedy navečer zajedu a chraň vás pánbůh,
pokud to nebude. {Odejde.}

46 Mistr: Tady se člověk nezastaví.
47 Učeň: Mistře, mistře, už se ten motor točí.
48 Mistr: No vidíš, že to jde.
49 Učeň: Ale tak nějak pomalu, zastavím jej rukou.
50 Mistr: Chlapče, chlapče, ty jsi zase dovrtal fáze. Proto to nemá

žádnou sílu. Takový motor opravovat, to není jako se vrtat
v domácím větráku. Tohle jsou jiné stroje.

51 Učeň: Ale už to jede.
52 Mistr: To je nepoužitelný soustruh, popros Jozífka, ať to do-

dělá. Otevři zatím ty nefunkční flexy. Ty snad budou opra-
vitelné. Nakoukni na to, jestli něco závadného neuvidíš, ale
nevrtej se v tom.

53 Učeň: Dobře, Mistře, jdu na to.
54 Mistr: A opatrně, ať se ti něco nestane, do elektřiny to nestrkej.

Ať mě tvá máma nezabije.
55 Šéf: {Přijde.} Jdu odvézt tu zakázku.
56 Mistr: Ještě to není. Dřív jste mi na takové akce nechával do-

statek času. A choval jste se slušně a zdvořile.
57 Šéf: Já se na to vyseru! Jak není? Vždyť to není žádná raketová

věda, to už mělo být dávno hotové. Jak před paní Jaruškou
budeme vypadat? Já vám řeknu jak, jako neschopná banda
idiotů. Ale neschopný jste tady zatím jen vy. Už sem znovu
pro to dnes nepojedu. Jedu za ní jí to vysvětlit. {Odejde.}

58 Mistr: Býval to takový talentovaný učeň. Co se to z něj stalo?
59 Učeň: {Se zakrvácenými prsty.} Mistře, ona ta jedna flexa jela.
60 Mistr: Jaktože jela? Vždyť jsi to neměl zapojovat do elektřiny.

Co kdyby tam byl zkrat?
61 Učeň: Mistře, to já nechtěl, já jsem jen tak machroval. A jen

jsem se pokusil strčit vidlici do zásuvky a ono se to rozjelo.
Samo.
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62 Mistr: No jistě, když je kaput spínač. Chlapče, to tě mohlo stát
život. {Kontroluje řezné rány.} Tohle je však dobré, než se
oženíš, bude to pryč. Ukaž, ováži ti to. {Vytáhne lékárničku
a obvazuje mu to.} Chlapče, tady jsou nebezpečné nástroje,
tady si nemůžeš dělat, co chceš, jako třeba na divadle. Tady
se neimprovizuje. Předpisy a doporučení tu jsou z nějakého
důvodu. Jak bych to vysvětloval tvým rodičům, kdyby se ti
vážně něco stalo?

63 Učeň: Už se to nebude opakovat, Mistře.
64 Mistr: Takto tě hned tak ke svařování nepustím.
65 Učeň: Já se polepším. Budu nejlepší svářeč.
66 Mistr: Dočkej času. – Doplň zatím olej do strojů. To už snad

víš, jak se dělá, ne?
67 Učeň: Ano, to je jednoduché. {Odejde.}
68 Mistr: Abych zas celý den neutíral olej z podlahy! Ten kluk se

to snad nikdy nenaučí!
69 Šéf: Mistře, tak Jaruška to pochopila a počká si do zítřka. Na-

píšete si výpověď sám, nebo mám já?
70 Mistr: Však se nic nestalo, zakázka bude hotová.
71 Šéf: Jste pomalý a já tady mám zodpovědnost za ty lidi.
72 Mistr: Kdybyste si raději vzal svářečskou blůzu a pomohl nám

tady.
73 Šéf: Co si to dovolujete?
74 Mistr: Dřív jste býval jeden z nejlepších svářečů, nejspíš ten

nejlepší, kterého jsem kdy viděl. Teď už ani nevíte, jak se
vaří kouťák.

75 Šéf: Víte, kolik času sebere všechno to papírování?
76 Mistr: A kurvení se se zákazníky, no spíš se zákaznicemi.
77 Šéf: To jste přehnal, vy hňupe. Seberte si své věci a ať už vás

tu nevidím.
78 Mistr: Vždyť mám pár měsíců do důchodu.
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79 Šéf: To je mi u prdele. Už tady ten váš ksicht nechci zítra vi-
dět. Jozef to tu přebere. S vámi já jsem skončil, milý pane.
{Odejde.}

80 Mistr: Po tolika letech věrné a poctivé práce mě odsud vyha-
zují. To já, to já… {Dostává infarkt.} Chlapče!

81 Učeň: {Přiběhne.} Ano, Mistře? – Mistře, co se děje? Co se vám
stalo?

82 Mistr: Udělalo se mi najednou špatně. Asi od srdíčka.
83 Učeň: Já pro někoho zaběhnu. {Panikaří.}
84 Mistr: Zaběhni. {Učeň odběhne.} Třeba to nebude tak hrozné.

{Chytí se za hruď, v křečích.} A, já, to, ne… {Spadne na
zem.}

85 Šéf: {Přijde.} Zapomněl jsem tady tašku. Je tam vínečko na
večer. Tady je. – Co se tu válíte? Nemyslete si, že mně tady
budete vyspávat, byť jste tu poslední noc. – Že já s váma
vůbec ztrácel čas. Vypadáte jako ožralý. Už se na to nemůžu
déle dívat. {Odejde.}

86 Mistr: Já – potřebuji – své – prášky. –
87 Učeň: {Přiběhne k Mistrovi.} Mistře, nikdo tu není.
88 Mistr: Prášky mám na stole. Jeden mi vem. A vodu.
89 Učeň: Ano, Mistře. {Provede.} Tady, tady to je.
90 Mistr: Už je to lepší. Běž zamést podlahy. Už je mi dobře,

upaluj.
91 Učeň: Jdu na to, takové nebezpečné práce, jako je zametání

podlahy, se už vůbec nebojím. {Hraje si na svalovce, super-
mana či tak. Odejde.}

92 Mistr: Já… {Chytne ho bolest masivně. Složí se definitivně
a umře. Přijde Šéf.}

93 Šéf: Sakra, ještě klíčky od auta jsem tu zapomněl. Člověk se
někde zakecá a pak je musí hledat. – To je strašné, leží si tu
jak hospodský poslintaný prase. – Alespoň si zalez do sprch,
když si chceš pobečet a naposledy se tady rozloučit. –

94 A já zas nestíhám. To mám z toho, že se pořád toulám po díl-
nách. – Strašné! To je příšerné! To je hodin… {Odejde.}
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10. Voják na hlídce

1 {Rozehrávka pro tři. Napsáno pro muže-vojáčky, ale pohlaví ne-
hraje roli. Dva vojáci jsou na hlídce. Jeden něco počítá, druhý
spí.}

2 Vojín: … 44, 45, 46 a tam je 47.
3 {Sice si šeptá, ale i tak vzbudí kolegu.}
4 Desátník: Co? – Co je? – Co blbneš? Nech mě spát. Mám

krásný nemravný sen.
5 Vojín: Počítám stébla té vysoké trávy.
6 Desátník: Podřízněte mě někdo! Čeho? Kdyby se dala alespoň

kouřit, tak se tu zhulím.
7 Vojín: Tam té okrasné kortaderie. Přesněji kortaderie dvou-

domá. Latinsky Cortaderia selloana, vy to budete znát spíš
jako pampovou trávu nebo taky pampas dvoudomý.

8 Desátník: Máš pravdu, tráva, to znám. Spíš mi řekni, jestli se
něco děje. Slyšel jsi něco, viděl jsi něco? Potřebuji se vychcat.

9 Vojín: Ne, to ne.
10 Desátník: Tak si alespoň počítej potichu, jako každý normální

člověk. Tady chcípnul pes. Nech mě alespoň vyspat, sakra,
teď už neusnu. Ta prsatá kočka ze snu je v prdeli, ta už se
mi nevrátí. Sakra, sakra!

11 Vojín: Už to počítám potřetí.
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12 Desátník: Zastřelte mě někdo. Tak mohu jít vklidu chcát, či
nikoliv? – O co tedy jde? Povídej! Svěř se mi.

13 {Vstoupí Kapitán.}
14 Kapitán: Co se tu děje?
15 Vojín: Pane veliteli!
16 Desátník: Pane kapitáne!
17 Kapitán: Tady nejste na skautském táboře. Vybavujete se tady

jak baby na trhu. To vaše hudrání je slyšet až v kantýně.
18 Vojín: Promiňte, pane.
19 Desátník: Omlouvám se, pane kapitáne! My jsme jen tak tro-

chu švitořili.
20 Kapitán: O co šlo, že to nemohlo počkat do rána nad šálek

dobrého kafe?
21 Desátník: O nic nešlo, pane.
22 Vojín: Já jen…
23 Kapitán: Jestli nechcete skončit u vojenského soudu, tak to

vyklopte, o co tady jde.
24 Desátník: Já vlastně nevím.
25 Kapitán: Tak vy nevíte? A kdo to má vědět? {Desátník ukáže

na Vojína.} Vojíne! Vyklopte to!
26 Vojín: Pane, pane, o nic nejde.
27 Kapitán: Tak já jsem vám tady pro srandu? I vy skončíte u vo-

jenského soudu a tam si vy dvě babizny můžete tlachat, co
hrdlo ráčí. Ale ne tady, na území nepřítele. Sice tady chcípl
pes, ale to neznamená, že si tady z toho budete dělat holub-
ník. Vojíne?

28 Vojín: Ano, pane?
29 Kapitán: Vyklopte to, nebo budete celý týden čistit latríny.

Bylo na straně nepřítele něco vidět nebo slyšet?
30 Vojín: Ne, pane.
31 Kapitán: Vy jste něco viděl nebo slyšel, desátníku?
32 Desátník: Nikoliv, pane. Já raději nikdy nic neslyším.
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33 Kapitán: Tak o co tady šlo? Dochází mi trpělivost.
34 Desátník: Pan vojín nahlas šeptal a…
35 Kapitán: A?
36 Desátník: Já jsem se zrovna tiše zamýšlel, a to mě vyrušilo.
37 Kapitán: Cože? Vy jste tu chrápal? Na službě? Jste okamžitě

degradován na svobodníka.
38 Desátník: Ale to ne, možná na minutku, ani to ne, jen na pár

vteřin jsem zavřel oči.
39 Kapitán: Vás by měli vyhodit z armády. Ale poněvadž máme

málo lidí, tak to hned tak nepůjde.
40 Desátník: Ano, pane. Taky bych se vyhodil, ale když to nejde,

tak to nejde.
41 Kapitán: A vy?
42 Vojín: Ano, pane?
43 Kapitán: Okamžitě to vyklopte. Je mi jedno, jestli jste si opa-

koval divadelní texty nebo si předříkával básničky, okamžitě
s tím ven. Tady to není holubník. Máme tady 4000 mužů
a nějakou zodpovědnost. Takže?

44 Vojín: Já jsem si počítal.
45 Kapitán: Matematik! No to nám tu ještě chybělo.
46 Vojín: Ne, takto ne. Já jsem počítal trávu.
47 Kapitán: Trávu? Kdo to kdy slyšel? Slyšel jste to, svobodníku?
48 Desátník: I mně to říkal. Ale ta se nedá kouřit, zkoušel jsem

to, nejde to. Tak mě to moc nezajímalo.
49 Kapitán: Tak přece jenom se tu něco děje. Jakou trávu? Je tu

tuna trávy.
50 Vojín: Tam jsem počítal kortaderie dvoudomé.
51 Kapitán: No jasně, pimpas. Je tady toho všude k zblití. Být

po mém, zapálil bych to tu vše. – Takže pán si tady počítal
chlupy u pimpase.

52 Vojín: No ano.
53 Kapitán: A kolik jich tu máme? Jako hvězd na obloze, že?



59Voják na hlídce

54 Vojín: Mám tady ten prostor rozdělen na sektory.
55 Kapitán: Takže ne matematik, ale statistik. A kolik nám to

v průměru na sektor vychází?
56 Vojín: Kdepak, já to nesčítám, já to jen kontroluji.
57 Kapitán: A co panu kontrolorovi vyšlo?
58 Vojín: Že to nevychází! Počítám to už potřetí.
59 Kapitán: Svobodníku, takový je vždy?
60 Desátník: Ano, pane, vždy. Je to nějaká forma genetické mu-

tace.
61 Kapitán: Neodejdu odsud, dokud to z té vaší makovice nedo-

stanu. Tak co mělo vyjít a nevyšlo?
62 Vojín: Počet stébel v B5.
63 Kapitán: Nemáte židli? Asi si budu muset sednout. Tak my tu

máme šachistu a hraje si tu sám se sebou s trávou.
64 Vojín: Víte, pane veliteli, v tom sektoru bylo 48 stébel.
65 Kapitán: Ať si jich tam bylo kolik chtělo! Odcházím.
66 Desátník: Pane kapitáne! {Salutuje mu na odchod. Kapitán

odchází.}
67 Vojín: A teď jich tam je 47.
68 Kapitán: {Zastaví se. Začíná zuřit.} No a co? Tak to sešlapala

nějaká zvěř.
69 Vojín: Oh, to určitě ne. Dneska večer tu žádná nebyla, to slyšíte

to jejich dupání nebo funění. Dneska nic. Ani ptáci. Dneska
je tu klid.

70 Kapitán: Vojíne! Pěkně mě serete. Chcete říct jako klid před
bouří?

71 Desátník: Dneska pršet nemá. Nesmí, já nechci zmoknout.
72 Vojín: Já mám takovou teorii.
73 Kapitán: Tak on se nám tu uprostřed válečné zóny urodil filo-

zof! Nový Aristotelés 3. tisíciletí. My to z vás nakonec i vy-
páčíme. Vyždímeme to z vás jako z kusu hadru.

74 Vojín: Já si myslím…
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75 Desátník: Ano, to on občas dělá. Taky mě tím dost sere.
76 Kapitán: Vy mlčte, svobodníku!
77 Vojín: Já si myslím, že za chvíli začne útok. – Přichází jen

odsud, takže jiné hlídky si jejich příchodu nemohly všimnout.
78 Kapitán: {Rozhněván.} A tady končí sranda! Tady na hlídce

jsou slova jako nepřítel, útok či obrana zakázaná. Uvědo-
mujete si, co říkáte? Kdyby měl přijít útok, tak to bychom
museli probudit celý tábor. A pokud útok nebude, viděl jste
někdy nasraných 4000 vojáků? A tím myslím skutečně nasra-
ných! To je jak nasraných 4000 ženských ve velkém harému.
Ano, i takové harémy existují! Viděl jste to někdy?

79 Desátník: Já jednou či dvakrát, bylo to strašné! Vůbec se na
to nedalo dívat, pane!

80 Kapitán: Mlčte!
81 Vojín: Nikdy, pane.
82 Kapitán: Ani bych vám to nepřál.
83 Desátník: Tedy vlastně, ani já ne, nikdy, přísahám! Já měl

celou dobu zavřené oči. Vidím jen jednoho nasraného muže,
vás! Tady a teď.

84 Kapitán: Vy jste evidentně prospal i arabský harém! {Mění
barvy v obličeji od zlosti.} Já nasraný nejsem. – To si přejete
vidět nasrané mužstvo, vojíne?

85 Vojín: Ne, pane!
86 Kapitán: Určitě, vojíne? Protože to tak aktuálně nevypadá.
87 Vojín: Ano, pane!
88 Desátník: Já už vůbec ne. Já nechci nikdy nic. Jen bych zahulil.
89 Kapitán: Vojíne, teď už bez prdele, co vás vede k takovému

závěru? Všechny srandičky stranou, tohle zní dost vážně,
i kdyby to byl jen hloupý vtip hloupého vojína.

90 Vojín: V tom sektoru má být 48 stébel, ale je jich tam jen 47.
Počítal jsem to třikrát, jsem si tím jistý.

91 Kapitán: Jen v tom jednom sektoru? Nikde jinde?
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92 Vojín: Ano, pane. – Nepřítel se posunuje v jedné řadě, vojáci
za sebou, a před travinami se roztahují do délky kolem valu.

93 Kapitán: Vy jste snad věštec!
94 Desátník: Nový Nostradamus! Tady a teď.
95 Vojín: Kdepak, takto přesně bych to udělal já, kdybych byl

na jejich místě. Minimum stop a maximální účinek, takto se
všichni vojáci dostanou před val. Mezi posledními je někdo
z velení, a ti pak dají pokyn k útoku. Mezitím se ostatní
rozprostřou a budeme v okamžitém obklíčení bez jediného
výstřelu. Efektivně vyřadí hlídky a jsme bezbranní.

96 Kapitán: A na to vše jste přišel z jednoho chybějícího stébla
trávy? Toho vašeho jednoho pimpase?

97 Vojín: Ano, pane, a že tu dnes nebyla zvěř jako jiné večery.
Místní fauna se lidí bojí, proto je tu dnes takový klid.

98 Desátník: Ani zvěř, ani ptáci, ale ani rostliny tady bez rozkazu
nic neudělají. Ani nešpitnou. To je alespoň vzorná krajina.

99 Kapitán: Klid před útokem?
100 Vojín: Útok ještě nezačal, takže nejsou kompletní. A bude to

něco velkého, zvěř tu není slyšet od západu slunce, tedy něco
kolem 22. hodiny.

101 Kapitán: A máme něco po druhé ranní.
102 Desátník: Já jsem v tom nevinně, o ničem jsem nevěděl. On

je magor, ale možná na tom něco pravdy bude. Čert aby se
v něm vyznal.

103 Kapitán: No!
104 Desátník: Ne, je to totální blbost, omlouvám se za něho! Nebo

není?
105 Kapitán: Aby přemohli tábor naší velikosti, potřebují dost lidí.

Možná se to dá ještě zachránit.
106 Kapitán: Desátníku?
107 Desátník: Ano, pane?
108 Kapitán: Ne vy, vy!
109 Vojín: Já?
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110 Kapitán: Jste povýšen.
111 Vojín: Děkuji, pane.
112 Kapitán: Běžte ihned probudit celý tábor, tichý bojový po-

plach. Všichni do zbraně, včetně pomocného personálu. To-
hle bude velké divadlo. Tohle bude velkolepá podívaná. –
Proveďte okamžitě! – Odchod!

113 Vojín: Ano, pane! Děkuji, pane! {Odejde.}
114 Kapitán: A vy se mi kliďte z očí! Kdybyste tu nechrápal, taky

byste na to došel.
115 Desátník: Ano, pane! Jistě, pane! Nevím sice, na co bych zrovna

já přišel, ale určitě, pane!
116 {Kapitán odejde.}
117 Na to bych nepřišel ani kdybych byl střízlivý.
118 {Dá si panáčka. Pohybové divadlo. Bývalý desátník dělá ksichty,

že tam zůstal sám a co má jakože před útokem dělat. Různě si
připravuje zbraně, nože, plynovou masku a tak, ale v principu
je posraný strachy až za ušima.}

119 Kdyby tady alespoň zahoukala sova, tak bych měl důvod se
bát, ale nic, dnes ani ťuk, všude je mrtvolné ticho. I ten vítr
vzal roha… A jestli jsme obklíčeni, tak to já nemám ani jak
dezertovat. Možná bych se mohl zakopat, to je ono!

120 {Začne se skrývat zakopáváním pod zem.}
121 Jen abych to stihl… No co, kdyžtak budu hrát mrtvého, jako

vždycky. {Hraje mrtvého s vypláznutým jazykem vestoje.}
No, tak ono bude lepší hrát mrtvého vleže, že? {Lehne si
a předstírá mrtvého.}

122 Kapitán: Tak kde jste? – Co se tu zas válíte, chtěl jste si dát
ještě jednoho šlofíka?

123 Desátník: To vůbec, pane. Já už bych neusnul po tom všem
tady vyřčeném.

124 Kapitán: Zase tady chytá lelky. Učíte se aspoň počítat pim-
pase?

125 Desátník: Nikoliv, pane! Já mám pořád jen jednoho, ať to po-
čítám, jak to počítám.
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126 Kapitán: Nedivím se, vy sotva umíte počítat.
127 Desátník: Já jsem se chystal močit, ale aby mi neustřelili pin-

díka, tak jsem zvolil netradiční polohu vležmo.
128 Kapitán: Chrápat jste šel, tak to je! Vy byste zaspal i třetí svě-

tovou, člověče! – Odchod! Stahujeme se! – Proveďte, vojáku!
129 Desátník: Ano, pane. Jistě, pane! – A co ta moje moč, která

chce z těla ven? Je to docela akutní.
130 Kapitán: Ta počká, nepřítel nepočká.
131 {Odplazí se oba. Svobodník dost nešikovně s nutkavou potřebou

jít na malou, Kapitán se odplazí zkušeně.}
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16. Herecká hra 5 s. (11-15), kniha 4

17. Hledač pokladů 6 s. (13-18), kniha 2

18. Hodný strejda spočítá 7 s. (16-22), kniha 4

19. iAutomat 5 s. (16-20), kniha 6

20. Kněz 3 s. (12-14), kniha 1

21. Kontyš 3 s. (19-21), kniha 2

22. Ladík 7 s. (23-29), kniha 4

23. Lékárnice 5 s. (21-25), kniha 6

24. Lup 3 s. (15-17), kniha 1

25. Miluška 4 s. (30-33), kniha 4

26. Mravenci 4 s. (24-27), kniha 3

27. Můj Pan Soused 8 s. (26-33), kniha 6

28. Múza odvedle 5 s. (22-26), kniha 2

29. My máme dneska výročí? 5 s. (34-38), kniha 6

30. Nemocný kompík 5 s. (28-32), kniha 3
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31. Noční pochod 4 s. (28-31), kniha 5

32. Oběd 4 s. (33-36), kniha 3

33. Odvoz a svoz 6 s. (39-44), kniha 6

34. Pan Neznámý 6 s. (32-37), kniha 5

35. Pes a jeho sluha 3 s. (27-29), kniha 2

36. Pitva 6 s. (45-50), kniha 6

37. Podnájem 7 s. (37-43), kniha 3

38. Pohovor 5 s. (34-38), kniha 4

39. Předpověď počasí 4 s. (38-41), kniha 5

40. Psychiatrie 4 s. (44-47), kniha 3

41. Rozhlas 5 s. (39-43), kniha 4

42. Sběrač 4 s. (30-33), kniha 2

43. Sběrňák 4 s. (34-37), kniha 2

44. Setkání 5 s. (18-22), kniha 1

45. Sousedka 5 s. (38-42), kniha 2

46. Stavba divadla 3 s. (48-50), kniha 3

47. Straceni 5 s. (51-55), kniha 3

48. Svůdkyně 4 s. (43-46), kniha 2

49. Škoda už jede 7 s. (44-50), kniha 4

50. Technik 4 s. (23-26), kniha 1

51. Třídění plastů je nuda 8 s. (42-49), kniha 5

52. Učeň a Mistr 5 s. (51-55), kniha 6

53. Úklid 4 s. (51-54), kniha 4

54. Úřad práce 5 s. (50-54), kniha 5

55. Večer 3 s. (27-29), kniha 1

56. Voják na hlídce 8 s. (56-63), kniha 6

57. VvG+CC 4 s. (56-59), kniha 3

58. Záchrana 4 s. (55-58), kniha 4

59. Zasklen 5 s. (55-59), kniha 5

60. Zázrak 5 s. (30-34), kniha 1
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