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FRANTIŠEK RINGO

ECH

DÍV Í VÁLKA
HISTORICKÁ KOMEDIE O TOM, JAK TO MOHLO, ALE
NEMUSELO BÝT….?
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OSOBY
EMYSL – KNÍŽE ESKÉ
PANNA VLASTA
KAZI – LIBUŠINA SESTRA
PANNA ŠÁRKA
BIVOJ – KAZIN MANŽEL
LUMÍR – BOŽSKÝ P VEC
VLADYKA CTIRAD – PANIC
OKOV RAKEV – VYNÁLEZCE
dvojrole:
VLADYKA VOJEN
ASTAVA
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PROST EDÍ

PERUN V POSVÁTNÝ HÁJ
NÁDVO Í NA VYŠEHRAD
DOMÁCNOST U KAZI
VOJENSKÝ TÁBOR
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1. OBRAZ
/ Vyšehrad - v pozadí palisády, roubené v že, stromy a kamenný Perun. V dálce vidíme horu íp s kapli kou. Ze stran se valí dým, slyšíme kuckání, dušení se a kašlání…p ichází kníže P emysl doprovázený vladykou Bivojem.
Bivoj má v ruksaku na zádech kance. V ruce drží obrovskou palici.
Oba se dusí a slzí….

EMYSL: Echrch…echrch….fujtajksl vladyko Bivoji, tohle spalování
mrtvol, to je ale zlozvyk – fuj! Mám plnou hubu popela!
BIVOJ:

Inu kníže, takový zvyk našich p edk a i my poslušni
p íkaz Morany tak iníme a dík a chválu vzdáváme,
i když…echrch…echrch, mámli být up ímný, taky m to
štve!

EMYSL: A když se to vezme kolem a kolem, tak ti eknu, ani mi to
nep ijde moc d stojné!
Pro samé kuckání a kašlání není v bec slyšet ná ek
poz stalých….podle toho, jak se to í vítr utíkají pla ící z
jedné strany hranice na druhou….a toho krásného d eva,
co se p itom spálí! To by bylo palisád! Na t i Vyšehrady!
(d
rn se k n mu nakloní…)
…. eknu ti, to u nás ve Stadicích….
/rozhovor p eruší hluchon mý Okov Rakev, který p istoupí k rozmlouvajícím – lomí rukama a poulí o i (byznys) /
EMYSL: (vlídn )
Bu zdráv Okove Rakvi! Co pot ebuješ?
OKOV:

(byznys)

EMYSL: (dobrácky)
No tak….ven s tím! Nesty
Tak co máš na jazyku?

se p ed svým knížetem…no!
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BIVOJ:

Nic kníže! Nemá jazyk!

EMYSL: Jó? Jak to?
BIVOJ:

Ale kníže, cožpak jsi zapomn l, že náš milý vynálezce
Okov Rakev je n mý?

EMYSL: (diví se)
Opravdu? A já si dodneska myslel, že jsi hluchý Okove!
Pro jsi mi ne ekl, že nemáš jazyk? No? Nemám pravdu
Bivoji?
(Bivoj se taktn otá í od Okova, aby ho neponížil)
BIVOJ:

Ale kníže….!

EMYSL: (dobrácky se roz ílí)
A ty mi furt ne íkej kníže! Sakra! Kolikrát jsem ti íkal, že
pro tebe, jsem P emek!
Cožpak jsi už zapomn l, že jsem byl orá ?
BIVOJ:

(polichocen)
Dobrá…dobrá…P émo. Ale komu est, tomu est! Kdyby
jsi nebyl z nás všech nejlepší a nejskv lejší, t žko by si t
vybrala moudrá kn žna Libuše za milovaného muže
a nám za p emoudrého vládce!
Apropo! Libuše! Abych nezapomn l!
émo! Up ímnou soustrast!

EMYSL: Máš pravdu! (zamá kne slzu)
Ješt , žes mi to p ipom l! Skv lá to byla žena! Takovou
už nenajdu! Víš….já pro ni neplá u, protože dožít se tak
požehnaného v ku, jaký dop ála Morana kn žn Libuši,
to už je smrt vykoupením! (ut e slzu)
BIVOJ:

(pokyvuje hlavou)
V ru, pravdu díš kníže, málokterému smrtelníkovi bylo
dop áno choditi po této zemi tak dlouho, jako kn žn
Libuši! (povzdychne si obdivn )
Celých jedenat icet let!

EMYSL: (obrací se na stále gestikulujícího okova)
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Tak copak chceš Rakvi? Dozvím se to kone
BIVOJ:

?

(dovtípí se a rozesm je se)
Už to mám P émo! Okov Rakev ti chce pop át up ímnou
soustrast….vi Okove?

/Okov nadšen souhlasn p ikyvuje/
EMYSL: Díky! Díky! V ru, byla to skv lá žena! Takovou už
nenajdu, kdybych kraj sv ta šel!
I když pravda….(d
rn se nakloní k Bivojovi)
mám-li být up ímný…taky mi dost asto lezla na nervy!
BIVOJ:

(ustrašen se rozhlíží)
Inu….jako….každá….ženská…!

EMYSL: (nechápe)
Co je Bivoji? ekáš n koho….?
BIVOJ:

(stále se se strachem otá í na ob strany)
Né….né….né….

EMYSL: (pokra uje)
…..a to její v
chra Perun!
BIVOJ:

né v št ní, né že bych jí cht l pomlouvat,

Perun!

EMYSL: ….ale kdyby aspo vyv štila n co po ádného! Ale ona
po ád mele stále dokola o m st , jehož sláva se bude
dotýkat hv zd!
Ale jaký bude zítra po así, to jsi se od ní nedozv
l!
(povzdychne si)
…..no, už dov štila Líba moje milovaná!(utírá si slzu)
Ale bude mi chyb t! (zaváhá a dodá..) N kdy!
/ vchází božský slovanský p vec Lumír s loutnou, notuje si…./
LUMÍR:

…. ížku ptá ku…zeleného pe í….
(vida knížete, zamí í k n mu..)
Kníže….(nap áhne k n mu ob ruce)…už jsem to vyzpíval
do širokého a dalekého okolí….kníže…up ímn ! Je mi to
moc líto!
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EMYSL: (zlostn se na n ho utrhne)
Te je ti to líto! Ale p ed chvílí jsi m nelitoval vi ?
Pro jsi mluvil tak dlouho? Lumíre, slovanský p
e?
Byla to trochu nuda, víš? Škoda, že ješt neznáme hodiny
ek bych ti p esn , jak dlouho jsi žvanil! A ve verších! My
si t všichni velice vážíme, ale t ch p ísloví, t ch bylo
trochu moc, nezdá se ti?
LUMÍR:

(dot en )
emysle! Kdo hlu ný…z vlky druží! Vždy n kte í lidé se
i mé
i cht li vrhnout žalem do ohn !

EMYSL: (roz ilen )
A ty se jim divíš? A ten záv re ný rým!?!?
Libuše – mrtvice! To se ti teda moc nepovedlo!
/První zvolání ze zákulisí z druhým vbíhá Ctirad na scénu/
CTIRAD:

Kníže P emysle!
(vrhá se mu pla ky k nohám a tiskne mu ruku)
Kníže P emysle….ztráta milované ženy!

EMYSL: ( s úsm vem zvedá Ctirada ze zem )
No tak….povsta Ctirade. Co ty mladík a panic m žeš
v
t o tom, co znamená pro muže ztráta milované ženy
CTIRAD:

(stydí se a klopí o i k zemi – nesm le a v rozpacích)
Ale jo….n co o tom vím! N kolikrát jsme vás s kn žnou
pozorovali!

(p ítomný Bivoj se rozlobí a žene se po Ctiradovi palicí)
BIVOJ:

Že se nestydíš! Šmírovat knížete!

(Ctirad obratn uhýbá a kryje si hlavu rukama)
CTIRAD: Nebij m Bivoji! Šel jsem náhodou kolem!Šárka je mi
sv dek….a tý se to náhodou líbilo mnohem víc, než m !
(uražen odbíhá)
LUMÍR:

(smi liv )
Inu, nech ho Bivoji! edkev všechno ztráví a sama
žaludek zalehne. Mládí….mládí…není t eba slov. Bez
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obinušku mluvit, tot jako v k ivolaké lu išt se obrátit!
ím více se v el lov k choulí, tím více se za ním sypou!
Ostan v život více druh v, nežli klobás a dokud mízka
jít na lýka….a……
/P emysl nechápav na Lumíra civí – vzpamatuje se…!)
EMYSL: Zadrž Lumíre – božský p
e! Zap j radši starý brachu
píse o Libuši! Pot š naše srdce svým nektarovým
hlasem a staroslovanskou Pop – muzikou!
LUMÍR:

(nasupen )
Te né! Nemám nalad no a potom víš dob e! Nebere se
z jednoho vola dvou koží!

EMYSL: Co….co….tím chceš íci?
LUMÍR:

Nic víc, než že dob e tomu, že svin roh v nemá!

EMYSL: (nechápav ) Co?…aha…jo…..hmmm…
/p ichází vladyka Vojen, nesm le se zastaví p ed knížetem/
EMYSL: PERUN!
VOJEN:

PERUN!

EMYSL: P istup blíže, m j starý, dobrý slovane !
( s úsm vem, lišácky na n ho mrká)
Jist mi jdeš pop át up ímnou soustrast vi ?
VOJEN:
BIVOJ:

(uklání se) Up ímnou soustrast kníže!
( nevhodn a netaktn vpadne do
i)
P átelé! Dosti smutku……(nadšen ) Poj me na kance!

/všichni znud
VOJEN:

obracejí o i v sloup /

Páni, už zase na kance! Tebe taky Bivoji nem že
napadnout nic jiného! Taková otrava! My ti ho honíme a ty
si ho pak hodíš na záda….to známe! Já p jdu za d
atama,
ty se hon j daleko líp a nev ešt j u toho tolik!
Jdeš taky Lumíre?
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/ Lumír se uražen a nasupen oto í k Vojenovi zády /
LUMÍR:

No dovol!

/ Vojen znejistí, nechápe Lumírovu reakci – P emysl se k n mu nakloní/
EMYSL: Božský…moudrý….víš jak si na to Lumír potrpí…
VOJEN:

Aha! Jdeš s námi? Božský…moudrý…Lumíre?

LUMÍR:

(spokojen ) To je jiná! Nejdu! P átelé – sex není pro m !
Rozptyluje to inspiraci…a to víte, taky už to chvilku trvá, než
mi za ne prýštit…..inspirace! A mimochodem, boje se
ch estu, necho v les! A kámen se na jednom míst neobalí!
Nehled k tomu, že mám rozd lanou jednu docela slušnou
hitovku….zatím mám jen za átek…
(zanotuje)
ížku…ptá ku…zeleného pe í…
No….dál to nemám, ale až to dod lám, to bude pr ák!
P jdu komponovat a né za holkama!
Jak se zhyzdíš ákou vadou, nesmyješ se žádnou vodou!

/odchází zvolna se sm šnou d stojností, cestou hledá verše…./
ížku…ptá ku…zeleného pe í…dve í né! M
Safra! To je ale t žký! (odejde)

í? Kte í?

/Vojen s neskrývavým obdivem za Lumírem/
VOJEN:

Teda eknu vám, ten je ale chytrej! P jdeš s námi,kníže?

/P emysl se zatvá í kárav /
VOJEN:

Promi kníže, já to tak nemyslel. Tak ješt jednou – up ímnou
soustrast (t ese mu pravicí a nevhodn se sm je) a nashle!
Perun chlapci! Perun! (vesele odskota í)

EMYSL: Perun!
BIVOJ:

Perun! (shovívav )…mladík jeden nezkušený.
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/p ichází hluchon mý Okov Rakev. Nese na plátn namalovaný návrh íslo 1. Ukazuje ho p ítomným./
BIVOJ:

Co je to? Aha! Okov vymyslel lepší poh by! Aby to nekou ilo
do o í! Vi okove?

/ Okov nadšen p ikyvuje /
EMYSL: (pozorn si prohlíží návrh…)
Hmmm….víš co m napadlo? Co takhle zakopat nebožtíka
do zem ? Do takové jámy…..co tomu íkáte?
BIVOJ:

(zhrozí se) Do zem …? Jako mršinu? Brrr…fuj!

EMYSL: Ale né! Tak jsem to nemyslel. t eba v n jakém pytli, nebo v
v krabici, bedn …. i co?
BIVOJ:

(pochybova

) No…nevím…nevím…?

EMYSL: Okove! Ty jsi vynálezce! Vymysli to! Už tvoje matka Štoudev
a otec Dratev se zapsali do naší slovanské historie p knými
vynálezy. Snaž se chlap e!
BIVOJ:

No, poslechni knížete!Ud lej s tím n co? ukaž co v tob je?
A když to vymyslíš, nazveme tu bednu po tob !

/Okov hluchonadšen p ikyvuje a odbíhá/
BIVOJ:

No, kníže a já už taky musím jít! Kazi už na m

eká!

EMYSL: (dobírá si ho lišácky) Takže né na kance, ale za kance? Vi
Bivoji? Co? nemám pravdu? (sm je se)
BIVOJ: (z ervená a je v zjevných rozpacích)
Ale né….kníže…fakt né, kdybych se ale zdržel, to by byl doma
kravál! No nic! Zanechám t o samot s tvým smutkem.
Tak Perun! (odchází)
EMYSL: Perun!
/ ze zákulisí se ozývá ženský ná ek – P emysl se lekne /
EMYSL: Pohanští bohové – st jte p i mn ! To je Vlasta!
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(zmaten pobíhá po jevišti hledaje úkryt)
Te se nedostanu ke slovu až do ob da!
/Polop ichází polop ib hne Vlasta – pof ukává, s plá em se vrhá na P emysla a v ší se mu kolem krku. Ten zd šen ustupuje/
VLASTA: Ty m j malý osi elý P emyslov e! Ty m j neš astný vdove ku!
Co si te jen po neš, ty m j ubožá ku? Co s tebou jen bude?
Tak bezbranný na tom pohanském sv
! Kdo se t zastane?
Kdo ti zah eje kože? Kdo ohe v krbu rozd lá ti? kdo chutnou
krmi tob p ihotoví? Kdo jen kdo?
Kdo t nyní pot ší, až ve er klesneš znaven na své vlada ské
lože? Kdo jen kdo?
Všechno jsem už promyslela! však mi nadarmo ne íkala tvoje
nebožka žena a moje nejlepší p ítelkyn , kn žna Libuše blahé
pam ti….mimochodem – up ímnou soustrast kníže!
(pot ese mu na vte inu rukou a jede dál)
Kdopak se mi jednou postará o mého holoubka orá e, až tady
jednou nebudu….kdo jen kdo?
Vlasto! íkala Libuška. Spoléhám na tebe! Tob ho odkazuji
má nejlepší p ítelkyn , má drahá Vlasto! Ty jediná to dokážeš!
A tak jsem tady a už se vodsu nehnu! Poj ty m j bobe ku, já
t pot ším…..(vrhá se na n j a chce ho povalit na zem)
EMYSL: (brání se) Ale panno Vlasto! Tohle že íkala? Nic o tom nevím!
(sm rem k hranici) No Líbo! Tohle!
VLASTA:

(snaží se mu dát francouzáka)
Ano! Ano! P esn tohle íkala! Co s tebou jen bude? Tak
opušt ný na tom pohanském sv
! Kdo se t zastane? Kdo ti
zah eje kože? Kdo ohe v krbu rozd lá ti? Kdo chutnou krmi
tob p ihotoví? Kdo t nyní pot ší, až ve er klesneš znaven na
své vlada ské lože? Kdo jen kdo?

/ud lá dramatickou pauzu a pak za ve/
No p ece já! Tak poj

a ned lej drahoty!

EMYSL: (hledá marn
nik) (k í)
Pomóóóc! Pomoc! Kde jste kdo?
VLASTA: (civiln jako by nic) Co blbneš?
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EMYSL: Já co blbnu? Panno Vlasto? Zbláznila si se? Co to do tebe
vjelo?
VLASTA:

Jakýpak zbláznila? Ty jsi se zbláznil! Co s tebou te bude?
Tak sám na tom pohanském sv
….kdo se t zastane..kdo
ti zah eje lože? Kdo….

/P emysl jí p eruší…/
EMYSL: Co troj íš? Vždy mi nikdo neubližuje! Já nepot ebuji, aby se
m n kdo zastával, nebo m zah íval postel! Te mi um ela
žena – támhle ješt moudí, já jsem si ani neposmutnil a ty
už na m takhle zhurta!?!
VLASTA: (rozhodn s rukama v bok)
Co já? Co já? Líba to tak cht la a basta! P emysle orá i, poj
budeme spolu vládnout! Zvoráme si to tady p kn !
EMYSL: Díky! Já si to tady zvorám sám!
VLASTA:

No a kdo ti zah eje kože? Kdo ohe v krbu rozd lá ti? Kdo
chutnou krmi tob p ihotoví? Kdo….

EMYSL: Ale já v bec nemám hlad! Jakou krmi?
(smi liv – bere ji jemn kolem ramen)
Podívej Vlasto, ne íkám že t nemám rád. Ale tohle je n co
jiného. Tebe mám rád jako kamarádku! Jako dobrou p ítelkyni
na kterou je spoleh!
VLASTA: (znovu vybouchne) Tak dobrou kamarádku na kterou je spoleh,
jo? Jako kamarádku jo? Tak to si P emysl trhni nohou! Vlasta
jako kamarádka! Na to je dobrá! Ale jiná zah át kože co? Jiná v
lože co? T hle!
EMYSL: Ale já to Vlasti tak nemyslel…já se nechci znovu ženit!
pochop to!
VLASTA: Však já t chápu až moc dob e! Odkop si m ! jako starej
nepot ebnej k áp! Mla ounké k ehuli ky zacht lo se
stárnoucímu kocourovi co? Starej dobrej kombajn Vlasta už
nám není dost dobrej! Co? To je tvoje poslední slovo?
EMYSL: Ale Vlasto….Vlasti ko…já od tebe ekám porozum ní…?!
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VLASTA:

Já ti kašlu na porozum ní! Já chci chlapa! (vzlykne)

EMYSL: Tak to si mohla íct hned! (volá) klucííí…..klucííí poj te sem
n kdo…tady Vlasta by pot ebovala…klucííí! Hej§
No vidíš, vždy nemusí být hned tak zle!
VLASTA: (razantn a dupne mu na honu)
Nemusí! Ale bude! (uražen odchází)
/P ichází udivený vladyka Ctirad – rozhlíží se jako by n koho hledal/
CTIRAD: M l jsem pocit, že tu n kdo volal o pomoc!?
Myslel jsem, že se tady ubližuje žen !
EMYSL: (shovívav ) Ale panici Ctirade, co ty víš o ženách?? Kolik ty
máš vlastn otroky ?
CTIRAD:

Já? (rozhlíží se jako by dotaz nebyl pro n ho) Po ítá na
prstech….Kiki…Lulu…Klo Klo…Fru Fru….šestnáct! A všechny
jsou velice se telé!

EMYSL: Á….se telé íkáš (po ouchle se sm je) he he he..Ctirade?
A jinak nic…..?
CTIRAD: (dot en ) Jinak nic! Co si o m myslíte kníže? Pro svoji budoucí
cho , uchovám se istý jako okv tí bílé lilie!
EMYSL: Máš recht chlap e….máš recht…..(pomalu odchází ale vrátí se
Poslyš….ty….Ctirade, pošli mi ve er pár svých otroky ! Víš,rád
bych s nimi prokonzultoval pár staroslovanských literárních
památek. Víš….Ctirádku…literatura p ed spaním, to je moje
hoby! P ijdu na jiné myšlenky…..(znovu pomalu odchází, ješt
jednou se oto í)
Ale Ctirade! Ošklivý holky mi neposílej! Perun! (odejde)
CTIRAD: Perun! (hledí za knížetem s obdivem i soucitem)
M j dobrý kníže! Však já vím, jak mu je! Jak asi musí šílet muž
po žen , když s ní žije jednat icet let!
Vždy já miluji svoji Šárku teprve šest dní a už to bez ní
nemohu vydržet!
/p iskota í Šárka s v ne kem ve vlasech, kyti ku má v ruce/
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CTIRAD: (rozp áhne náru ) Šárko! Kvíte ku! Lásko moje milovaná!
ŠÁRKA:

Ctirade! Drahoušku! Ani nevíš, jak se mi po tob stýskalo!

CTIRAD:

M taky Šárko….m taky! Poj
háje!

ŠÁRKA:

p jdeme b hat do b ezového

(zklaman ) Co? Zase b hat do háje? Vždy jsme tam b hali
v era? Já mám lepší nápad! Poj ! Dej mi hubi ku!

CTIRAD: (up ímn se zd sí) Fuj! Hubi ku! Ty nemravo! Vždy ješt
nejsme svoji!!! A potom…(znejistí, zda to má vyslovit-vyhrkne)
Mohla bys mít miminko!
ŠÁRKA:

(nechápav ) Po hubi ce? (pohrdliv ) Ty blbe ku!

CTIRAD: (rozho en ) Jen nech bejt! Víš co íká moudrý Lumíre? Když
Perun dopustí, i sukovice spustí! Víš co? Poj p jdeme b hat
do b ezového háje a když m chytíš…(z ervená)….
ŠÁRKA: (dychtiv a s nad jí) No? Milá ku? Když m chytíš???
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CTIRAD: Ale já t stejn nedohoním!
ŠÁRKA:

Co když t eba náhodou…zakopnu a upadnu….no? Co pak?

CTIRAD: (stydí se) To nem žu íct! To je d sn sprostý!
ŠÁRKA:

No tak! Ctirádku! No! Tak já se oto ím!

CTIRAD: Když se oto íš, tak to nep estane být sprostý! A potom, já to
eknu a lidi budou myslet, že jsem úchyl!
ŠÁRKA:

(nedo kav a s nad jí podupává netrp liv nohou….)
No ven s tím lásko…no? Když m chytíš? No…..?

CTIRAD: Dobrá no, ale je to síla…je to p knej ná ez!
(vyhrkne) Když t chytím, musíš mi dát kv tinu!!!
ŠÁRKA:

(zklaman ) Víš co? Do háje b ž ty! (zklaman usedá na pa ez)

CTIRAD: A kam p jdeš ty Šárko? Kam p jdeš?
ŠÁRKA:

Nikam! Budu dnes sama doma. Naši jeli na
m žeš p ijít k nám!

íp.Jesli chceš….

CTIRAD: (rozho en ) Zbláznila jsi se? Když vaši nejsou doma? Když
jsou na íp ?
ŠÁRKA:

Na

ípu jako na hradu!

CTIRAD: (nechápe) Vždy íkám! Na íp , jako na hrad ! Šárko, co tvá
pov st? Co by tomu ekli sousedi?
ŠÁRKA:

Myslíš Germáni?

CTIRAD: Ale né! Myslím sousedy na vedlejší v tvi! Už to mám Šárko!
P jdeme k vám do srubu a vezmeme sebou Lumíra! Je tak
moudrý! budeme se od n ho u it jeho staroslovanské
moudrosti!
ŠÁRKA:

(má vztek) Moudrosti toho domýšlivýho starýho papriky?!?
Nerozumím mu ani slovo! íká samé blbosti!
CTIRAD: (rozho en ) V hrdlo lžeš! Lumír je boží p vec a jeho ústy k
nám hovo í Perun a ostatní slovanští bohové!
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ŠÁRKA:

Medovina z n ho mluví a né slovanští bohové z vochlasty
jednoho! A p vec jo….p vec íkáš….(Ctirad p ed ní couvá)
A slyšel jsi ho n kdy zpívat?
(Ctirad vrtí záporn hlavou)
Nikdo ho nikdy neslyšel! Jednou nemá naladíno! Podruhý je
pošmourno! Pot etí nemá smlouvu….po tvrté….

CTIRAD: (sko í jí do
i) Né Šárko! Žádná generálka u vás ve srubu
nebude! Po kám si až na premiéru! Radši p jdu z Bivojem
na kance! je to mnohem mén nebezpe né! (odb hne)
/Na scénu vchází Kazi hledající Bivoje/
KAZI:

Bivoji! Bivoji! Ob d! Máme kan í na bor vkách! Bivoji! Sakra,
kde je ten pitomec?

ŠÁRKA:

Ach Kazi, já ti toho tvýho Bivoje tak závidím! Je takový mužný!
Kazi, vypráv j mi o pln ní manželských povinností….?

/Ob d

ata jsou vyrušena p icházející astavou/

ŠÁRKA:

Perun! astavo!

ASTAVA: Perun holky! Nevid ly jste tady takovýho šílen krásnýho
kluka s P emyslovi družiny?
ŠÁRKA:

Co to meleš? V P emkov družin je jeden šeredn jší než
druhý!

ASTAVA: Kecáš! Náhodou Vojen je krasavec!
ŠÁRKA:

Nejhez í muž na sv
je m j Ctirad! Jen kdyby byl trochu
sm lejší! Kazi, popros Bivoje zda by ho nepou il v milostných
záležitostech….Kazi….prosím…

KAZI:

Jestli chceš, pou ím ho sama.

ŠÁRKA:
To se opovaž! Vyškrabala bych ti o i!
/ P ichází rázným vojenským krokem Vlasta.Velitelským pohybem je
utiší/
VLASTA: Perun holky! Nikdo ani hnout! musíme n co d ležitého
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projednat! Jde o muže! N co se na nás chystá.Cítím to v k íži!
Mám z toho strach!
KAZI:

(rozesm je se) Strach, Prosím t , vždy je to docela prima.Už
aby tu byli! Jak z n eho takového m žeš mít Vlasto strach?
vždy je to p ece úd l všech žen a myslím, že nemluvím jen
sama za sebe, ze všech
ten nejp íjemn jší!
Nemám pravdu d
ata?

/Mezi d

aty vypukne souhlasný rozruch/

VLASTA: Nechte t ch hloupých kec ! Tohle jsem nemyslela vy kozy!
KAZI:

Kolikrát jsem ti Vlasto íkala, že se jmenuju Kazi a né kozy!

VLASTA: Nech si ty blbý vtipy a poslouchejte m dob e! Od té doby, co
zasedl P emysl na knížecí stolec a moje nejlepší p ítelkyn
kn žna Libuše blahé pam ti se s ním rozd lila o vládu, za ala
vážnost nás žen povážliv klesat!
Cožpak vy hloupé husi ky nevidíte, jak muži do svých rukou
soust
ují veškerou moc?
ASTAVA: Máš pravdu Vlasto! Myslí si, že m žou všechno a kolikrát
nem žou ani trochu!
/d

ata se rozesm jí a znovu si za nou d

rn šuškat/

VLASTA: (uml í je netrp livým gestem) Nejen že už nejsme té vážnosti,
jako jsme bývaly, ale stále potupn jší práce jsou nám
p id lovány! domácí kuchty a pu ky z nás cht jí ud lat!
/Výk iky souhlasu/
ASTAVA: Pravdu díž Vlasto! A te s námi bude stále h e! Víte holky,
co mi ekl jeden holobrádek na poh bu kn žny Libuše?
Schváln jsem si to zapsala!
/Vyndá z mošny papír a chvilku do n j civí/
ASTAVA: Škoda že neumím íst! (schová papír zp t) Ale zapamatovala
jsem si to! ekl: panovaly jste, klan li jsme se vám a hle –
te jste jako bludné ovce!
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KAZI:

To je teda fakt! cht jí z nás mít služky – bídné otrokyn a
nástroje své chlípné rozkoše.

ŠÁRKA:

(za ne nadšen tleskat) Ano! Ano! Budeme nástroje chlípné
rozkoše!

KAZI:

Kuš ty huso! Máš pravdu Vlasto, je to p esn tak, jak íkáš!
Cožpak to n kdy bylo, aby muž byl pánem? Žena musí
vládnout a muž ten musí být vždycky pod ní!

ASTAVA: No holky, jak se to vezme. Já jsem t eba vid la, jak ona
prala….a on jí takhle jak byla ohnutá, tak jí zvednul….
VLASTA:

P esta ty un a vy d
ata poslouchejte! Víte mé dobré
v rné družky, že s kn žnou Libuší jsme byly jako rodné sestry.

ASTAVA: Jako brat i!
VLASTA: Ano! Tak jsme si byly blízké. Jestlipak víte, že i já mám vid ní
a v štecké nadání? Jestli chcete, mohu vám zav štit….?
/Ticho/
Tak chcete holky n co vyv štit, klidn si ekn te….no?
/Ticho/
KAZI:

No jestli nechceš Vlasto, tak nemusíš!

VLASTA: Tak dobrá, když jinak nedáte, p emluvily jste m !
/Vlasta obrací o i v sloup…za íná se kroutit a k ourat…/
VLASTA: Vidím m sto veliké! Jd te do hlubokých moravských hvozd
a naleznete tam lov ka an ho brní nohy! Postavte tam m sto
a nazv te ho Brno!……J
! Co tomu íkáte holky?
ASTAVA: No….Praha to sice není, ale jinak je to dobrý!
VLASTA: Po kejte holky – to ješt není všechno! Uááááá..uííííííííííííííí
Vidím ješt dále do budoucnosti…vidím ženy obt žkány
nákupy, tažkami a d tmi. Vidím ženy myjící okna, drátkující
parkety, vidím ženy stojící v kuchyních u sporák

19
d

ata – to je hr za!

ŠÁRKA: Vlasto! Co vidíš ješt ? A co muži? Co d lají muži?
VLASTA:

um j do takový bedny a pijí pivo!

/zvedne se všeobecné rozho ení…volají o p ekot…/
Hanba jim! Pry s nimi! Fuj! Smrt muž m! Hanba jim!
VLASTA: Milé družky! Radši s me em povstaneme a poko íme to drzé
mužské plém , než abychom takhle skon ily! Milá d
ata!
Nechci pomlouvat, ale víte jak nám budou íkat?
Slepice! Ano! Slyšeli jste dob e! Slepice!
/D

ata hr zou zkoprní/

ASTAVA: Ale pro kvo kvo kvo….vždy jim nejsme v bec podobné
kvo…ko ko ko dák!
KAZI:

My jim dáme slepice! Hrrr na n !

ASTAVA: Do zbran slepice! Vlastn pardon, d
ŠÁRKA:

ata jsem cht la íct!

Vyražme ihned holky – dychtím po boji!

VLASTA:

/d

(utiší je) Klid…klid d
ata, uklidn te se! My jsme to
necht ly! My né! Perun je nám sv dek, že my né!
Ale musíme dát muž m ješt šanci. My nejsme tak podlé jako
oni! P jdu za P emyslem naším jménem.
A si vybere mezi námi družku….krásné postavy (vypíná se)
ekn me ehm….s v šteckým nadáním, jako svoji ádnou ženu
a spoluvládkyni, která nám zaru í naše práva!
ata jásají……./

ŠÁRKA:

A založíme si asopis Vlasta!

VLASTA: Anebo jako že se Vlasta jmenuju – pak ve vít zný boj vás
povedu!
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OPONA
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2. OBRAZ
/ Vyšehrad – P emysl stojí uprost ed nádvo í a st ílí lukem
šípy do zákulisí. Po každém výst elu slyšíme obdivné Vojenovi výk iky……
VOJEN: Zásah kníže! Skv lé! Trefa! Dobrá rána! Op t zásah
/P ichází Vlasta se slavnostním výrazem ve tvá i a s v ne kem v ruce./
VLASTA: Mohu t vyrušit z tréninku, m j milý kníže?
EMYSL: (lekne se) Nem žeš zavolat? Málem jsem to do
tebe vrazil!
VLASTA: No, m to zas tolik nevadilo…..mohu s tebou
mluvit o samot , milý kníže? Jde o velmi d ležitou v c!
EMYSL: (za ne couvat) Né! Já nechci zah át kože a lože, né!
VLASTA:

Neblbni! íkám ti, že jde o velmi d ležitou v c zcela
mimo ádného významu.

EMYSL: (velmi neochotn )…..Samoz ejm Vlasti ko, hned
jsem ti zcela k dispozici!
(volá do zákulisí) Pro dnešek kon íme!
/ Vyjde usmívající se Vojen, v t le má zapíchané šípy, které si
z úsm vem vytahuje./
VOJEN:

Už nebudeš trénovat kníže? Dneska ti to ale šlo!
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Jeden zásah lepší, než druhý!
EMYSL: Né! Díky…díky Vojene, dnes už t nebudu pot ebovat
Chci být se svojí dobrou p ítelkyní Vlastou sám!
/P emysl zd razní slovo p ítelkyn , emuž se Vlasta pohrdliv
ušklíbne/
Doufám Vlasto! Že v c o které chceš se mnou hovo it
má opravdu jak jsi ekla mimo ádný význam, doufám,
že neza neš zase o našem s atku!?!?
VLASTA: Samoz ejm , že to má mimo ádný význam! A mnohem
v tší, než si myslíš! Nebude to pravda, zase tak úpln
o n em jiném, ale považuji za svou povinnost
pohovo it s tebou o této záležitosti v úpln jiném sv tle
z úpln jiného úhlu a v úpln jiných souvislostech!
EMYSL: (evidentn znechucen)
Tak dobrá! Považoval jsem jen za svoji povinnost
upozornit t na to, že záležitost o které jsme mluvili
na Líbin poh bu, považuji jednou provždy za
vy ízenou! Je ti to jasný?
/Vlasta nep esv

iv kývá hlavou/

Tak spus !
VLASTA:

Ty m j malý osi elý P emyslov e! Ty m j neš astný
vdove ku! Co si jen po neš, ty m j ubožá ku? Co s
tebou bude? Kdo ti zah eje kože? Kdo v krbu ohe
rozd lá ti? Kdo chutnou krmi tob p ihotoví? Kdo t
nyní pot ší, až ve er klesneš na své vlada ské lože?
Ach….kdo jen kdo?
Všechno už jsem promyslela! Však mi nadarmo
ne íkala moje nejlepší p ítelkyn , moudrá kn žna
Libuše blahé pam ti, dej jí Perun v nou slávu…kdo
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se mi jednou postará o mého holoubka orá e? Až tu
jednou nebudu – Vlasto! Spoléhám na tebe!
A tak jsem tady a už se vocu nehnu! Poj ty m j
bobe ku, já t pot ším…(sápe se na n ho a chce ho
povalit na zem)
EMYSL: (rozloben uhýbá)
Tak dost! Tohle jsem už slyšel! Tohle je ten nový
pohled na v c?
VLASTA:

Jo!

EMYSL: Tohle je ten nový úhel pohledu?
VLASTA:

Jo!

EMYSL: Ve sv tle nových informací?
VLASTA:

Jo!

EMYSL: Houby! Meleš úpln totéž co minulý týden!
VLASTA:

(pla tiv ) To není pravda! minulý týden šlo o n co
úpln jiného!

/Zarazí se a s fanatickým výrazem v o ích ukazuje cosi v dáli/
Vidíš to taky???
EMYSL: Co?
VLASTA:

Tu dvojici! (rozpaží a za íná v štit)
Jdou k nám….né! Vstupují do nás…uííííí…uááááá..

EMYSL: Stává se ti to asto?
VLASTA: Neruš, když v štím!
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EMYSL: Tak tohle je v štba? Odtud to vypadá, jako záchvat!
VLASTA: V štba je pochod rozpolcené mysli!
EMYSL: Jo! Tak tenhle pochod jsem vídával t ikrát denn !
VLASTA: Už je vidím zas…uííííí…uááááá…vidím rozkošnou
dvojici! Dva krásní…mladí…starší lidé!
On – vlada velkého slovanského kmene ech – ona –
p vabná dívka s p ekrásným t lem…
EMYSL: Co?
VLASTA: No, tak o t lo zas tak moc nejde…. s plným t lem! A
ješt n co navíc….
EMYSL: No proto!
VLASTA: ….mající všechno co žena má mít! On p ichází dom ..
z domu se line líbezná v
chutné krm , ona ho vítá
polibky, pak si lehá na zem, aby on pán domu mohl
chodit po m kkém…ona ho zasype polibky a chutnou
krmí….sype mu na hlavu kv tiny a ovoce! V zim jsou
melouny drahý!
A potom ho odvede na lože, kde si on s ní m že d lat
co
chce! A d lá to znovu…a znovu….a znovu….a znovu…..
d lá to po ád!
EMYSL: Ty si se zbláznila! Dost! To je hr za! To je d s! Pro
tolikrát za sebou? Né! Já jsem vdovec! já jsem z toho
venku!
VLASTA: V tom je práv nejv tší výhoda manželství, že se m žeš
milovat i když nechceš! Nechápeš?
To je tvoje poslední slovo?

25
EMYSL: Jasn ! A abys v
VLASTA:

la ty jedna…ty…ty…ty…no?

Vlasta!

EMYSL: Jo. Od te ka za ínám lovit bob íka ml ení! Te !
/ S pocitem vít ze secvakne zuby a sedne si na pa ez/
VLASTA: (uražen a s posm chem)
Tak ty te budeš lovit bob íka ml ení jo?
/P emysl kývá hlavou/
VLASTA: A tob nebude vadit, že jako bobr budeš mít placetej
vocas?
/P emysl vrtí hlavou že né/
VLASTA: Tak te když mám chu si z tebou popovídat, tak ty
budeš lovit bob íka ml ení???
/P emysl kývá hlavou/
VLASTA: (vztekle) Tak dob e poslouchej! ješt jednou si
zav štím a potom už m neuvidíš, leda s klece!
Polezeš po zemi a budeš k
et jako choroš!
EMYSL: (radostn vyk ikne) Jé! To je houba! To sis spletla!
(sm je se jí) Choroš je houba!
VLASTA:

(vít zoslavn ) No! A máš po bob íkovi! Poslouchej!
Uááááá…..uííííííí……(rozpaží)
Vidím dým a oud! Slyším ná ek a sk íp ní zub !
Vidím stovky mrtvých! Chachacha…a jsou to samí
chlapi! Samí chlapy! A nad nimi vít zná dívka na koni

s
ošt pem v ruce! Nastává vláda žen! Kone

po ádek!
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Hanba ženám, kterým muž vládne! Zapamatuj si to, ty
bob íku!
(dupne mu na nohu a hrd odchází)
/P emysl si drží nohu a d lá za Vlastou žertovné grimasy/
EMYSL: Ko ko ko ko dák…..ko ko ko ko dák!
/všimne si p icházejícího Bivoje s Lumírem a tvá í se rozpa it ,
že kvokal…./
Tak co kanci?
LUMÍR: (pohoršen ) No kníže dovol!
BIVOJ: Ale kníže myslí zví ata! A né nás dva! Vi

P émo?

EMYSL: Jasn ! Tak jak je hoši? Jak je?
LUMÍR:

Dob e kníže! Splníme a ješt p ekro íme! Už jsem to
skoro m l, ten rým pe í – m í…., ale v tom vyb hl z
houští zubr, já musel na v tev na strom…no a verš
byl v pr….no zkrátka tam, kde verše n kdy kon í!
Už jsem jich tam taky pár m l!
Hledášli troud – nenajdeš proud! Mimochodem,
nebudete mi to v it, ale vedle m , na tý v tvi, sed l
vep !

EMYSL: A kde se tam vzal?
LUMÍR:

Inu, kdo lehá mezi otruby, p ichází svini pod zuby!

/Je slyšet spláchnutí WC, vchází Ctirad a svinuje toal. papír/
/Kníže i p ítomní si zd šen ucpávají nos. Ctirad je dot en./
CTIRAD: Kníže! Copak ty jsi nikdy necítil Coco Chanel?
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EMYSL: Necítil, ale musí to být n co strašlivýho!
CTIRAD: Tys dnes n jak ve špatné mí e kníže? Co mysl tvoji
rozjit ilo?
M ls jít s námi na kance! To ti bylo bezva! Takovou
legraci jsem dlouho nezažil! Z houští proti nám vyrazil
k our jako stodola! Tesáky dobrý metr! Smrtelný
chropot dral se mu z hrdla!
BIVOJ:

(chrochtá jako vep )

CTIRAD: (ok ikne ho) Nezpívej, když n co vyprávím!
(naváže) ….. a rovnou na nás! V tom zahlíd Bivoje,
za al pod šen kvi et….brzdil….brzdil, ale neubrzdil!
Bivoj ho chyt a vysadil ho na strom! Tos m l vid t, jak
na nás um l, když jsme odcházeli….!
A kníže…..(sm je se)….to není všechno! P edstav si,
vedle n j na tý v tvi…..sed l v l!
EMYSL: (také se rozesm je)
Tak Lumíre, vy jste tam na tý v tvi, sed li t i?
LUMÍR:

(nechápav – nedošlo mu to – po ítá na prstech)
Jak to t i? P eci dva! Kanec a já!

/P emysl se kárav podívá na Ctirada/
CTIRAD:

Promi …..Lumíre!

LUMÍR:

Inu, t žko berana s vlkem smí iti.

EMYSL: Chlapci! Obra me list. Byla tady Vlasta. Podivnou
vedla….co si to jen ta ženská vzala do hlavy?
Tvrdohlavá, jako mezek!
LUMÍR:

Inu, n kde tlustý v lebi pustý!(Vy ezává h l nožíkem)
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BIVOJ:

Ba ne chlapci. Kníže má pravdu! N co se d je! Žena
na m byla hodná a milá….nechce se mi to líbit!

EMYSL: Lumíre! P esta vy ezávat a ekni nám moudrý, co si
o tom myslíš ty?
/Lumír ob adn schová rybi ku do mošny a velebn si stoupne/
LUMÍR:

Kon chval teprv po m síci – ženu po roce!
Kdo nemáš s kým by ses vadil, pojmi sob ženu!
Zrno tone – pleva pluje – proto p eci plevou sluje!

CTIRAD:

(ohromen s obdivem – vysko í, neovládne se)
Ty vole, ten je ale chytrej!

EMYSL: (zakrývá rozpaky, že nepochopil Lumír v blábol)
Díky….díky Lumíre! Já v
l, že ty budeš v
t, jak
na to! Taky m to mohlo napadnout hned! No nic…
nebudeme d lat ukvapený záv ry….m li bychom se
chlapci n jak rozptýlit. Zazpívej! Zazpívej božský
e….zazpívej…ulev našim starostem svým
božským hlasem a staroslovanskou Pop – muzikou!
LUMÍR:

Te

nemohu! Je p íliš vlhko!

EMYSL: (zklaman ) Co tedy budeme d lat chlapci?
BIVOJ:

Já mám nápad! Možná, že vás to ode m p ekvapí,
ale víte co bych doporu il?

CTIRAD: Nenapínej Bivoji!
BIVOJ: Poj me na kance!
(všichni mimo Lumíra odb hnou)
LUMÍR: Nemohu s vámi chlapci, musím dod lat ten sv j hit…
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pe í – m í? Né…..ho í – pe í – dve í…? Hernajs, dyk
na tý v tvi jsem to už skoro m l!
Pe í – dve í…safra, to je ale t žký!
(odejde…..)

OPONA
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3. OBRAZ
/D vín – tábor žen. Kazi vypráví, Šárka zbožn naslouchá/

KAZI:

A ve er, sotva zajde ve ernice, mrští mnou Bivoj
na lože…lít jako tur vrhá se potom na m a já…

/Vchází Vlasta, v náru í má kopí, luky a me e/
VLASTA: Perun s vámi d
KAZI:

ata!

Perun!

/Šárka nevnímá p íchod Vlasty a hltá Kazi o ima/
Šárka:
to

A co dál? Mrští s tebou na lože….povídej Kazi, ty

umíš tak nádhern podat, jsi skv lá vyprav
poslouchala bych t stále! Tak co bylo po
tom…no..
mršt ní?

ka,

VLASTA: (ok ikne je)
Ml te d vuchy! My jim dáme! Ti budou um t!
To uvidíš dobrou p ítelkyni! Já ti dám záchvat ty
bob íku jeden!
/Vchází astava a nese dopis/
ASTAVA: Pane, nesu vám dopis! (zapý í se a rozhih á)
Jejda…já sem to kráva spletla…!!!
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/odbíhá a znovu se vrací/
ASTAVA: Paní nesu vám psaní! (rozzá í se…) Te
dob e…..

je to

VLASTA: (vytrhne jí ho z ruky)
Dej ho sem! Hele te holky…n kdo mi píše, kdo
to jen m že být?
(hláskuje adresu)
Ctná panna Vlasta – první d vucha družiny kn žny
Libuše – D vín – eské luhy a háje…podívejme!
A odesilatel?
V štkyn Pythie – Delfi – ecko! (rozzá í se )
To je od Pythie d
ata! Copak mi píše holka moje
zlatá?
/nedo kav roztrhne obálku a te…./
Milovaná Vlasto!
edem mého dopisu, p ijmi ode m srde ný pozdrav.Dnes
jsem m la k ob du maso. všechno jsem to sn dla a ješt
jsem si p idala.
KAZI:

(obdivn ) P idala si holky, ta krásn papá, co?

edstav si Vlasti ko, že ta mrcha Klytaimnestra o m nakukala Herkulovi, že jsem odporná, nakrátko ost íhaná frigidní
lesba s knírem a malým pindíkem! Lhá ka ulhaná!
Moje kámoška Helena zdrhla svému manželovi do Tróje
s jedním fešákem. Jmenuje se Paris a je enormn utvá en!
ŠÁRKA: Kde…kde je holky enormn utvá en? Má hrb?
KAZI:

Neruš ty naivní ká o! ti dál Vlasto!
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/Vlasta pokra uje/
Její starej Agamemnon a Odyseus se za nimi chystají, je tady
z toho velký pobou ení, mužský se chystaj do boje, blbe kové! Tak jich asi hodn odejde! tím pádem stoupla cena
mužských otrok na erným trhu o tisíc drachem na unci.
Tak to byly novinky a te ti posílám n co velmi zajímavého!
DOPIS ŠT STÍ!
Tento dopis ti p inese št stí.Dev tkrát ob hl kolem sv ta!
Dev t dní po obdržení dopisu, budete mít št stí! Originál pochází z Nizozemí.To není žert! Št stí k vám p ijde poštou!
Musíte dvacet kopií poslat svým známým a po kejte co se potom stane! D stojník Bott dostal 2OOO dolar , ale ztratil je,
protože zmeškal odeslání dopisu. Gustane Seda obdržela
tento dopis a vyhotovila dvacet kopií, které rozeslala svým
átel m. N kolik dní nato, vyhrála v loterii 3 miliony rupií!
Karle Gabit hodil dopis do koše. Ihned mu zem ela žena a
syn spadl ze skály. Gabit vyndal dopis z koše, ud la dvacet
kopií a žena se mu uzdravila a syn se zachytil v pádu o výlek stromu. Za žádnou cenu nesmíte dopis p erušit!
líbá t Pythie
P.S. Sibylle vy
chodí pošta.

, že jí brzo napíšu. B hem olympiády ne-

VLASTA: D
ata! Ten dopis jen potvrzuje co si myslím!
Hrozí nám velké nebezpe í.P emysl mne dnes
odkopl jako prašivého kojota! Chystá se mela, ale
bohdá Perun dopustí, že zvít zíme!
Jdete se mnou holky?
/d

ata nadšen volají/

KAZI:
ŠÁRKA:

Ano Vlasto!
Ve nás!
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ASTAVA: Hrrr na n d vuchy!
VLASTA:

(utiší je)
Naše pohanská est nám velí, ješt jednou je
varovat!

KAZI:

Vlasti, nem la bych ješt promluvit s P emyslem?
Už dlouho m zve na sbírku motýl , takže bych k
n mu zašla a p i té p íležitosti….

ŠÁRKA:

(sko í jí do
i)
Jé….holky, m taky zval, v bec jsem nev
la, že
kníže chytá motýli, ekla jsem to Ctiradovi, ten se
tam byl podívat a tvrdí, že kníže žádnou sbírku
motýl nemá?…..!?

VLASTA: Kuš, ty huso! Kdyby pozval na motýli m , mohlo
být všechno v po ádku! Ale m ne! K upan jeden ze
Stadic!
KAZI:

Stejn s ním promluvím!

VLASTA: Napíšeme muž m dopis! A dáme jim lh tu 24 hodin
na rozmyšlenou!
ŠÁRKA: No, ale jak holky poznáme, že uplynulo 24 hodin,
když ješt neznáme hodiny?
VLASTA: Vidíš, to je pravda, to m nenapadlo! Dáme jim
místo toho lh tu den a noc. A když neodpoví,
vyrazíme. Tady jsem vám holky p inesla pro za átek
jaký zbran , rozeberte si to. A ty astavo piš!
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Muži! Vy plém hadí!
Protože nás utiskujete a nic jste nám nedali, jen trápení a
trvalá t hotenství….
ASTAVA: Jak to, že nám nic nedali? A co sruby? Postavili
p eci sruby….!
VLASTA:

Dobrá, tak sruby jo!

ŠÁRKA:

Obd lali taky pole!

VLASTA:

Hmm, tak pole taky!

KAZI:

Vykopali studny a p ivedli vodu!

ASTAVA: Otev eli obchody!
VLASTA:

Obchody jo. To je fakt!

KAZI:

Nosí nám dárky! A na cestách je bezpe no!

ŠÁRKA:

Mýtí lesy!

ASTAVA: Zkrotili kon !
KAZI:

Ud lali mosty!

ŠÁRKA:

Chrání hranice!

ASTAVA: Vybudovali letišt ! Vlastn pardon ob tišt !
VLASTA:

Tak dobrá…dobrá…. astavo piš!

Muži! Vy plém hadí!
ASTAVA: Holky muži s m kkým, nebo tvrdým?
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VLASTA: Muži s m kkým ty huso!
KAZI:

(uchechtne se) Teda Kazi to t lituju!

VLASTA: Tak dost! Piš!
Muži! Vy plém hadí!
ASTAVA: Muži s m kkým…..(chechtání d

at)

/Vlasta nereaguje a velitelsky diktuje/
Protože mimo dom , polí, studní, obchod , jídla, dárk ,
bezpe nosti na cestách, mýcení les , výrobk ze d eva a
kovu, látek, medoviny, mléka, strdí, jantaru, soli
, kožešin,
ob tišt , ochrany hranic a zkrocení ko
jste nám nedali v bec nic! Vyhlašujeme vám válku! Podepsána Vlasta, velitelka
EMANA!
ASTAVA: Jé holky, kdo je to Eman?
VLASTA: Napiš to celý ty huso! Podepsána Vlasta, velitelka
emancipa ní armády! Hotovo! Zalepit! Poslat!
Nevyplacen !
astava vezme dopis a s výk ikem poštááá, ho hodí do zákulisí/
VLASTA: D
ata!Zbran si vemte dom a schovejte! Až
p ijde as! Pošlu vám povolávací rozkaz!Pozor!
Vpravo v bok! Pochodem v chod! Levá!Levá! Levá!
/Zmizí v zákulisí /
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4. O B R A Z
/Kazi polotan í na louce v posvátném háji a trhá kv tiny/
KAZI:

ížku…ptá ku….zeleného pe í…..ach, škoda že to
Lumír neud lal dál, taková hezká písni ka!
Jó….kdybych tak um la zpívat jako božský Lumír!

/Z poza k oví vykukuje P emysl a mrckuje…../
EMYSL: Ku ku…ku ku.. im arára im im im…cukr
/Kazi aniž by se oto ila sm rem ke k oví!/
KAZI:

Vylezte kníže a chovejte se d stojn ! Poznala jsem
vás hned p i prvním kuku. jestli vám n co nejde, tak
je to napodobování ptactva, to mi m žete v it!
Ta vaše imitace ptáka!

EMYSL: Kazi….sluní ko….kvíte ku slovanský…ozdobo
Vyšehradu a D vína, co tak sama, samotinká ty
sladká holubi ko? Vrk …vrk ….
Mohu t pozvat na džbánek medoviny? Mám doma
dáre ek pro Kazušku, poj duši ko..cukr
cukr
KAZI: (rezolutn ) Radši pannu Vlastu pozvi, kníže! Ségra mi
asto íkala….až natáhnu ba kory a odejdu do Návi
a to dá P emysl dohromady s Vlastou! To má
v le!
EMYSL: Ale já ji nechci! Ne a ne! To už je moc! M l jsem
dojem, že na m po ádáte hon, ale tohle už je
štvanice!
Nechci Vlastu a basta! M se líbíš ty! Já mám
prost slabost pro Krokovy dcery, no nem žu si
pomoct! Nevím ím to je, ale máte holky takovej
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zvláštní šmrnc! poj na medovinu holubi ko….
cukr …cukr
…..
KAZI:
tele

Že se nestydíte kníže! Ženu svého nejlepšího p ízveš v lože? co by tomu ekl Bivoj?

EMYSL: V lože né! Chra Perun! Manželské lože je
posvátné! Myslel jsem tady na tráv ! A Bivojovi
bychom to p eci ne ekli! A co o i nevidí, srdce
neželí!
KAZI: (rozho en ) Ml ! Copak ty víš o dív ím srdci!?!
EMYSL: Poj ….poj …holubi ko….
KAZI.

Nikdy! Cožpak si myslíš, že žena je p edm t, který
je možno koupit za n jakou cetku? My máme svoji
hrdost a est! Bez lásky nic! bez toho istého –
vroucího citu – nic! Vždy bychom si nemohly vážit
samy sebe! Né kníže! My nejsme k mání! My známe
svoji cenu!

EMYSL: Dám ti tenhle skvostný jantarový náhrdelník…!
KAZI:

Už jsem ti ekla! Mám svoji est! (zaváhá a pokukuje po náhrdelníku)
A ten jantar…..je pravý?

EMYSL: Jasn ! Je až od Baltu! Od strý ka Lecha!
KAZI:

(již velmi nep esv
iv ) V mi kníže….bez…..
lásky a istého….citu…a fakt bys mi ho dal?

EMYSL: estný P emyslovský! Ale až potom!
KAZI:

(mudruje) Ty vlastn nejsi tak docela cizí…..jsi

39
bývalý manžel mé sestry…ukaž mi ten náhrdelník!
EMYSL: Podívej! Je v n m zalitá moucha! Ale m neošidíš!
KAZI:

Pro bych t m la šidit? Mám p eci svoji est!

EMYSL: (pro sebe) Mhhh…to vidim!
/Oba se chystají, že se obejmou, když tam vpadne Okov Rakev s novým návrhem namalovaném na velkém plátn /
EMYSL: (rozloben ) Sakra! Okove! Co sem te lezeš?
Hergot! Bambulo! (zpozorní)
Ukaž….no, není to špatný….?!?
(na obrázku je namalovaná krabice na klobouky)
A co takhle…zkusit to trochu protáhnout…víš…
no, b ž na tom ješt makat. Tak syp…syp….!
/Vystrká ho do portálu/
Kazi….ko

ko, dej mi pusinku…Kazi Kazi Kazu-

ška,
to je krásná soudružka…..!
/Stejn nevhod vleze do obrazu zamilovaný Ctirad/
CTIRAD: Nevid li jste tady moji Šárku? Zmírám po ní touhou
/Kazi zklamaná, uražen odb hne/
EMYSL: (velice neochotn , p emáhá zlost)
Jó….myslím, že jsem jí vid l, šla do toho údolí, jak
ho má tak ráda…no…..jak se jen jmenuje safra…?
CTIRAD: Babi
EMYSL: Né!

ino?
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CTIRAD:

Macocha?

EMYSL: Taky né!
CTIRAD:

Šárka?

EMYSL: Ano! Do Šárky šla.
/P ichází Lumír s loutnou, P emysl spiklenecky mrkne na Ctirada – ud láme si z p vce trochu legraci. Za ne zženštile
kroutit zadkem a vzdychat…/
LUMÍR: Perun!
EMYSL: Perun!
CTIRAD: Perun!
EMYSL: (šišlá) Ty….Lum o…víš hošo, bez obinušku mluvit,
tot jako v k ivolaké lu išt se obrátit!
Stav se n kdy na vé u….ud lám živá , zapijeme
to pun em….nebo
em, zatan íme si
u……..
na vezmi si tuhle kv tinku…tak ichni si ty šibale!
/Odtan í, posílaje nic nechápajícímu Lumírovi polibky/
CTIRAD: (šišlá) Ty Lum o…. ím více se v el lov k choulí,
tím více se za ním sypou…!
Zajdi taky n kdy ke mn božský! Zavedu ti ípek a
dáme si chleba!
/Odtan í, posílaje Lumírovi polibky. Ten nepochopil, že si
z n ho ud lali legraci a s pohrdáním za nimi hledí/
LUMÍR:

Kšááá….kšáááá….buzeranti! (mávne rukou) Inu!
Každý má svoje Pod brady! A lepší jeden pták v
ruce – než dva letíce! A staré zboží, iní novou
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šlechtu! Jaká voda, taký mlýn – jaký otec, taký
syn!
/Chvíli tan í kolem své hole jako holky u ty e, posléze odtan í z jevišt /

OPONA

5. O B R A Z
/Domácnost u Kazi. Bivoj kle í na kolenou a drhne podlahu.
Kazi leží na bedn s kožišinou, prohlíží si asopis a kou í…/
/Né Bivoje!!!/
KAZI: Á….jak tak koukám…v Gálii už zase za ínají fr et
m
ný kruhy do nosu?
BIVOJ: (pof ukává) Tohle je houby život! Jednou t bolí
hlava…..podruhé jsi unavená a kluci si myslí, jak si
z tebou užívám!
KAZI:

Ml a drhni! Trub e! Nebo po tob sko ím a uvidíš
ten tanec!

BIVOJ: (drhne a bre í) Ty už m nemáš ráda…..
KAZI:

Mám! Protože jinak bych od tebe už dávno utekla!
Když nemáme rovnoprávnost venku, tak já jí budu
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mít aspo doma!
BOVOJ: A co moje rovnoprávnost? Kazuško, poj se pomazlit
milá ku….aspo jednoho hubana…Kazulinko….
KAZI:

Až já budu chtít! A to budeš muset bejt sakra hodnej
chlape ek!

BIVOJ:

Já budu Kazuško uvidíš! Chytím ti kance!

/Vb hne astava/
ASTAVA: Paní nesu vám psaní!
/Sundá si paruku, vyndá prsa a je z ní Vojen/
VOJEN: Pane nesu vám dopis!
/Zasalutuje ob ma a odb hne. Bivoj a Kazi odchází každý do
svého rohu jevišt a tou si ho, jako na povel se k sob oto í a
zvolají/
KAZI:

Táto!

BIVOJ:

Mámo!

UNISONO: VOJNA!
/ Rozb hnou se k sob a uprost ed jevišt si padnou v slzách
do náru í/
KAZI:

Vlasta m volá! Táhneme na tu mužskou chásku!

BIVOJ: P emysl m volá! táhneme na tu ženskou chásku!
Tak hezky jsme si tu spolu žili! Musím jít balit!
KAZI:

Taková rodinná idyla a konec! Musím jít balit!
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/Odejdou každý do svého rohu, kde si strkají r zné svršky do
rane ku…pokukují po sob …/
BIVOJ: Vem si mámo teplé kožešiny, a ti nenastydnou
vaje níky, v noci je v zákopech zima!
KAZI:

Ty si taky Bivojku p ibal teplé prádlo! A dej na sebe
pozor milá ku, a se ti nic nestane! Budu o tebe
trnout strachy!

BIVOJ: Ty taky mámo a necho moc dop edu! Vyhýbej se
osobním souboj m, a t neseknou do obli eje! To
by byla škoda takhle nádhernýho ksichtu!
KAZI:

Neboj se táto! M nemají co useknout! Ale tob !!!
To by byla hr za! Najdi si n co ve štábu, nebo u
sanity!

/Oba si vezmou své rane ky a zbran a t ikrát se k sob od
portálu rozb hnou, aby si z výk ikem uprost ed padli do náru e./
UNISONO:

Táto! Mámo!

/ Pot etí se rozejdou definitivn /

OPONA
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6. O B R A Z
/ Tábor muž – všichni muži shromážd ni, mimo Lumíra,
brousí si me e, zkoušejí luky. P ibíhá Okov rakev s novým
výkresem./Na n m je protáhlý velký válec/
EMYSL: To už vypadá opravdu dob e Okove Rakvi. Mrtvý
se do toho krásn vejde, ale ten tvar,
víš…cht lo
by to ješt trochu domyslet! Ten tvar, víš? Je to
moc kulatý, takhle se ti to sveze z každé meze!
Te už ale na to nezbude moc asu! Zkus radši
vymyslet n jakou zbra ! Je t žká doba Okove!
/Okov p ikyvuje a odchází – p ichází d stojn Lumír/
LUMÍR: Perun!
VŠICHNI: Perun!
LUMÍR:

Á….oslové vždy vespolek se drbou! A mladá hlavi ka, tuze se neochmelí! Tak kampak se to chystáte
chlapci….kampak?

EMYSL: Ále…za d
aty božský, za d
aty! Tentokrát ovšem v
nemilé záležitosti! V ru bych radši na kance! Vojna vojna
Lumíre! Apropo, kde máš zbra božský?
LUMÍR:

Jakou zbra ? Loutna je má zbra !

EMYSL: Na! Vezmi si sekyru! Budeš bojovat, jako každý jiný! Ty
neš astné d vuchy nám vypov
ly válku, ale my je
porubeme jako škodnou! My je zaženeme zpátky do
kuchyn !
(mává kolem sebe v rozrušení me em – všichni uhýbají)
LUMÍR:

No…no…no, snad nebude tak zle!?
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BIVOJ:

Nebude! Už je! Nad láme z nich fašírku!

CTIRAD:

(vysko í) Tak pomalu kamaráde! Pomalu! Z mý Šárky tady
nikdo fašírku d lat nebude! Z tvý Kazi ud láme fašírku!

BIVOJ:

Omyl kamaráde! Je stejná jako všechny ostatní!
Z mé Kazi nebudeme d lat fašírku!

CTIRAD:

(obrací se na knížete)
Tak takováhle spravedlnost kníže?
(k Bivojovi)
Z mý Šárky fašírku jo a z tvý Kazi fašírku né? Já t !

(nap áhnou na sebe me e, ale kníže mezi n rázn vstoupí)
EMYSL: Z obou chlapci! Z obou! Taková už je vojna!
(Bivoj a Ctirad unisono)
B+C:

Tak to jo! (spokojen si sednou)

LUMÍR:

Zadržte barba i! Kam ábel nem že, aspo zasmradí!
Slabší d vuchy by jste rubaly? Že vám není stydno! Kdo
málo chodí – hodn polehává! Zkoušeli jste to podobrém?

EMYSL: (znechucen mávne rukou) Ále…vše marné…..
LUMÍR:

Na ta n žná stvo ení musíte poezií…kv tinou….veršem…
písní a hlavn vlídným úsm vem! Dív í srdé ka pak jihnou
a poddají se v poko e! By vedl osla do Pa íže, komo z n j
nikdy nebude!

BIVOJ:

Je vid t božský p
e, že jsi ženy nepoznal! V ru, jinou by
jsi zpíval! (muži souhlasn pokyvují)

LUMÍR:

(sm je se) Ale kdeže vladyko Bivoji! Kancovy kly, nejsou
slonová kost! Každý máme na ženy svoji metodu. Ty vládneš
jak všichni víme, žen ocelovou p stí…(všichni se potuteln
usmívají za Bivojovými zády) a spravedlivou kázní!
Já poezií!
Mládenci! Odložte zbran a nechte to na svém Lumírovi!
Poznáte sílu um ní! V loutnu ude ím…zlaté struny
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rozezvu ím….hlas jako istý pramének vytryskne a bude po
vojn !
Která kráva mnoho ve, ta málo mléka dává. Jen mi mládenci
ekn te, kdeže jsou ty d vuchy…berušky moje roztomilé……
holubi ky n žné….prdelinky sexy zaoblené….???
CTIRAD:

(ukazuje do portálu)
Tam božský Lumíre! Za ekou! Ležením p i D vín !

/Lumír odhodlan uchopí loutnu a vykro í – P emysl ho zadrží/
EMYSL: Na vezmi sob sekeru božský p
LUMÍR:

e! Bude se ti hodit!

(štítiv ji odstrkuje)
Kšáááá….nikdy! Zlo plodí zase jenom zlo a kdo s ím zachází
s tím také schází! Ruka um lcova, neposkvrní se zbraní
jakoukoli! Jinde kdákat! Doma snášet vejce!
Pod sladkým medem, tráví lidé lidi jedem! A jedem!

/Odejde rázným, ale d stojným krokem sm rem k táboru dívek.Muži ho
sledují a komentují d j, který divák nevidí/
EMYSL: Pohle te chlapci, už je u nich!
CTIRAD:

D

ata mu vycházejí v ústrety!

BIVOJ:

Potkávají se na most !

VOJEN:

Ani jedna nepozvedá zbra !

CTIRAD:

Už se vrací! Nese dobré zprávy…….

/P ipotácí se Lumír, má roztržené roucho a loutnu naraženou p es hlavu
jásání muž utichne, p vec se vrhá ke knížeti/
LUMÍR:

Dej sem tu sekeru! Nebo radši dv ! Podívejte, co ty zy se
mnou ud lali? Totáln mi rozladili loutnu!
Inu….beran v mechu sedí, m že být i dvacet, ale v p ilb hledí
je i t i a p l zrána!

/Všichni na n ho soucitn hledí/
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CTIRAD: Ubohý Lumír! Ten musel dostat ale po ádnou ránu do hlavy!
Nebo je to tak moudrý, že na to nesta ím!
LUMÍR:

Sta íš – nesta íš! Málo je z vlka hostiny, když srše sosnu klátí!
Jede paní z Frýdlantu…dyja dyja dá….

/Sedne si na bednu a zpívá…. íslo komik – byznys!/
EMYSL: (starostliv k ostatním)
Válka je strašná v c! Mám strach, co te bude s naší staroslovanskou Pop musikou? Poj te chlapci do štábu! Tam se
poradíme!
/Muži odcházejí Ctirad prohodí k Lumírovi – soucitn s bláznem/
CTIRAD:

Bacha Lum o! Šlajsna!

BIVOJ:

A já si te cestou chytím n jakého kance a ud lám si kanco
knedlo – zelo!

/P emysl odcházející zadrží…/
EMYSL: Po kat chlapci, nem žeme nechat naše holky bez dozoru? Co
kdyby se jim n co stalo? Už to mám! Lumír tady s Bivojem
z stanou…..jako….jako….rozv dka!
BIVOJ:

Jako co?

EMYSL: Jako rozv dka no….to m jen tak napadlo…takové slovo! jen
mi tak blesklo hlavou.
LUMÍR:

No to sem se lek! Já myslel, že je to n jaká ženská!

EMYSL: To je jedno, jakýho je rozv dka rodu! Máme další nový slovo!
Aspo se nám Germáni nebudou posmívat, že máme malou
slovní zásobu! Šajze!
(Odejde – osamí Bivoj s Lumírem)
BIVOJ:
LUMÍR:

Ty, Lumíre víš co m napadlo?
Povídej, rozv dko!
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BIVOJ:

Víš, stejn si tu válku neumím p edstavit. Já tam mám Kazi,
Ctirad Šárku, P emysl pásl s Vlastou Krávy, ten jí p eci taky nic
neud lá, tak jaký to bude vlastn boj? Jaká válka?
Stejn se to nakonec zvrhne do sexu, jako vždycky!

LUMÍR:

Máš pravdu Bivoji, ale stejn mám o ty naše holky strach, m li
bychom n co vymyslet, aby se jim nic nestalo.

BIVOJ:

(plácne se do ela) Už to mám božský! Víš jak je panna Vlasta
pov
ivá…po ád n co v ští. Ud láš jí zjevení kn žny Libuše
a tu nesmyslnou válku jí rozmluvíš! To je skv lý nápad, vi
Lumíre, tak do toho p
e do toho! Já te musím b žet na
kance……tak au rozv dko! Perun!

LUMÍR:

Perun! No a zase to z stalo na m ! Jako vždycky všechno! No
nic, n jak si s tím poradím! T eba m p itom napadne ten
chyb jící verš…..m í….pe í….ne! V í….kte í…..m í…sakra
to je opravdu t žký, ale až já na to p ijdu, to bude pr ák……

/D stojn odchází/
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7. O B R A Z
/D vín – tábor žen. Dívky brousí a zkouší zbran , mají
skv lou náladu, baví se mezi sebou a sm jí se/
KAZI:

A astava mu narazila tu jeho lyru na hlavu!Ten um l!

VLASTA: A já mu božskému p vci nasadila dvojitého Nelsona a vále ky
taky jsem ho lechtala….he he he….hádejte kde?
ŠÁRKA: Kde Vlasti?
VLASTA: Ne eknu! (smích)
KAZI:

A já ho kopla, víte kam? Cha cha…jako doma Bivoje! (smích)

ŠÁRKA:

(zrudne) Kazi! To není fér!

KAZI:

Ale jo! Stejn je mu to k ni emu! (smích)

VLASTA: Tak pokra ujte d
ata….brušte….brušte, po ob
nich dáme a do ve era je po válce!

se do

/P ichází Lumír, jako zjevení kn žny Libuše. P es hlavu má p ehozené
prost radlo/
LUMÍR:

Uííííííí………úáááááááá…..éééééúúúúúú…….

/Dívky za nou je et strachy a schovávají se za Vlastu/
KAZI:

Jé strašidlo! Bivoji pomóóóct!

ŠÁRKA:

Ctirade! Já se bojím!

astava leze Vlast pod sukn /
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LUMÍR: Úúúúúúúúú…volaly jste m d vuchy?
VLASTA: (bojí se taky, ale p em že se)
Kdo jsi duchu? Jsi dobrý, i zlý?
LUMÍR:

/D

(m ní neobratn hlas)
Jsem duch kn žny Libuše blahé pam ti. Dej jí Perun v
slávu, holce jedný….p išel jsem, abych vás varovala!

nou

ata se za nou radovat a s jásotem se shluknou kolem Lumíra/

VŠECHNY: Kn žno! Jé! to je dob e, že jsi p išla! Libuško naše!
LUMÍR.

(trochu se zapomene a za ne je osahávat a pleskat po zadku
No…..d
átka….poj te sem vy pusinky, vy prdelinky n žné

ŠÁRKA:

(koketn ) Ale kn žno….nechte si toho! No tak! Kn žno!

KAZI:

Milý duchu – ekni nám, vyhrajeme?

LUMÍR:

(plete se v hlase – chvíli žena chvíli muž)
Ale to víte, že vyhrajete vy k ehulinky moje boubelatý, co
by jste nevyhrály, že jo, ale musíte m ve všem poslechnout!

ASTAVA: A co máme d lat kn žno?
LUMÍR:

Tak jako všichni opravdoví vojáci, když jdou do války, musíte
se i vy podrobit d kladné léka ské prohlídce…tak svlíkat
ata – svlíkat – dol s tou konfekcí! A úpln všechno!

/ Dívky se ochotn a s nadšením svlékají – mimo Vlastu/
VLASTA: Tak pozor…pozor! Moment! Tohle se mi n jak nezdá…? Jsi
ty opravdu duch kn žna Libuše?
LUMÍR:

Ale jo! Jist ! (zpanika í)
Bez obinušku mluvit, tot jako v k ivolaké lu išt se obrátit
…..pe í….m í….v í….

VLASTA: Já ti dám pe í – m í, ty lot e jeden p veckej! (zvedne mu
me em lajnutuch) No tohle! Zahlídla jsem Bimbu!
/Lumír s ná kem ute e…..
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VLASTA: Já mu dám zjevení kn žny Libuše! Já mu dám svlékat! Já mu
dám léka skou prohlídku! Fuj!
ák jeden! Vidíte holky, jak
jsou muži úsko ní a záke ní?
KAZI:

(s obdivem) Vlasti…? Jak jsi to poznala, že to není kn žna?

VLASTA: Podle figury, Libuška byla vyšší o p l metru a navíc m la
nádherný pevný šestky!
ŠÁRKA:

(serviln ) Ty si tak chytrá…Vlasto!

ASTAVA: Vlasti…promi , neumím si p edstavit šestky, který by byly
pevný….? Mám kámošku, která má furt otlu ený kolena!
/ astava si sundavá kostým a obnažuje se/
VLASTA: Fuj! Co to d láš ty un ?
ASTAVA: (dot en )….Co….Líba to tak cht la né…? Závidíš figuru co?
VLASTA: Pchá…vždy mám stejnou! oblíkni se ty couro! D
myslí si o nás, že jsme husy!
KAZI:

ata!

Husy né Vlasto! Slepice! Ano íkají, že jsme slepice!

ASTAVA: Ale pro ….kvo…kvo…kvo….vždy jim nejsme v bec
podobné….ko ko ko dák!
VLASTA: Však my jim dáme dr bež! Nastražíme na n n jakou past!
Chytíme je na jejich vilnost a zvrhlost! Já jim dám léka skou
prohlídku!
ŠÁRKA:

Jakou past Vlasti?

VLASTA: (chvíli mudruje – vít zoslavn !) Už to mám!
Vymysli n co Kazi!
KAZI:

(lišácky) Já bych v

la…..!?

VLASTA: Tak ven s tím! nezdržuj, nebo to vymyslím sama!
KAZI:
Šárka je z nás všech nejkrásn jší! P ivážeme jí k dubu v
posvátném háji. Chodí tudy panic Ctirad se svojí družinou na
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strdí. Uvidí svoji milovanou Šárku….za ne milostn tokat…
Šárka zatroubí na lesní roh a my se vyhrneme a zajmeme je!
A budeme je mu it a mu it a mu it a mu….
ŠÁRKA: (utne jí emotivní záchvat) Tak tohle ne! Se mnou nepo ítejte!
Uchystejte si past na n koho jiného! Mu it mého milá ka!
To a vás ani nenapadne! Nikdy! A stejn už m ta Dív í válka
nebaví….ješt ani neza ala a už mi leze krkem! A navíc…….
(zasní se)….stýská se mi po Ctiradovi, už se nemohu do kat,
až se mnou mrští na lože…..!
VLASTA: A co si myslíš ty huso…..
ASTAVA: Slepice! Vlasti – slepice! (odb hne do zákulisí)
VLASTA: Díky! A co si myslíš ty slepice, že m la Kazi na mysli? No?
(mrká na Kazi, aby to Šárka nevid la)
Práv tohle!
ŠÁRKA: Jó?
VLASTA: Ale aby nám muži byli po v li musíme je nejd ív pokou it!
Co to žvaním? Poko it! To je to pravé slovo!
astava vb hne zp t – v zadnici má zapíchnutý šíp….je í…./
ASTAVA: Holky! Vlasti! Je zle! muži se dali do pohybu! Na pravém
k ídle povalili dojnici! Ále…co to kecám…rozvinuli rojnici!
Ženisté si protahují kosti…Ále co to kecám! Budují pontonové
mosty!
VLASTA: Do zbran d
ata! Hrrr na n ! Mažte je a nikoho neživte!
A zajatce neberem!
/Za nou se hádat/
ŠÁRKA:

Berem!

VLASTA: Neberem!
ASTAVA: Berem!
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VLASTA:

Neberem!

/ Do hádky vtrhnou muži, chvilku se potýkají, poté všichni tan í odzemek/

OPONA
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8. O B R A Z
/Posvátný háj, u dubu úpí p ivázaná Šárka.Na krku má lesní roh/
ŠÁRKA: Ach…ojojoj…pomóct…kde jste kdo? Ojojoj….pomóc….
/vchází Vladyka Vojen, vzáp tí po n m Ctirad/
VOJEN: Sem…sem…vladyko Ctirade! Tady n kdo úpí….
/Ctirad kouká opa ným sm rem/
CTIRAD: Kde….Vojene kde? Nepoznám ten sm r! Nemám hudební
sluch!!!
(kone
uvidí Šárku)
Jó….tady, namout ! Máš pravdu! Myslil jsem nejd ív, že tam
rozjel ježka! A ona je to Šárka!
/Rozzá í se jako sluní ko a vrhne se k dívce/
CTIRAD: Šárko! Kvíte ku! Kdo t takhle p ivázal? Poj …rozvážu t a
p jdeme spolu b hat do b ezového háje……
/Vojen se ostražit a ned
VOJEN:

iv rozhlíží/

Vladyko Ctirade! Nelíbí se mi to! Nerozvazuj Šárku! Jsme
íliš blízko D vína! Poj ! Užijeme si…(markýruje nemravné
pohyby)….a pak ute eme!

CTIRAD: (rozzu í se) Ml padouchu! Nebo vrazím sv j me v tvou
zrádnou hru ! Bezbranné d
e by si zneužil mizero?
VOJEN:

(radostn p ikyvuje) Jo!

CTIRAD: Neboj Šárko! Vladyka Vojen padl v mládí obkro mo na voj!
(rozvazuje ji a vlídn zvedá ze zem )
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Poj

Šárko! Milá ku! Rozvážu t a zneužiju si t sám!

ŠÁRKA: Díky Ctirade…díky…a za odm nu…..
CTIRAD: No jasn ! Co jinýho! Po ítal jsem s tím…(snaží se rozepnout
emen…)
Sakra…patentka pitomá…zasekla se….
ŠÁRKA:

A za odm nu….si m žeš zatroubit!

CTIRAD: (Zklaman vytuhne) Za co?
VOJEN:

(posm šn ) Za vodm nu!

CTIRAD: V ru….takovouhle odm nu jsem ne ekal, tak pro se cpu od
rána celerem?
VOJEN:

Protože nemáš na Viagru!

CTIRAD: Celer! Viagra chudých!
ŠÁRKA:

Tak už nekecej a trub!

/ Ctirad zatroubí na roh, ze všech stran se vy ítí d

ata a svážou oba/

CTIRAD: (pla iv ) Šárko! Ty jsi m zradila….!?
ŠÁRKA:

Nezradila milá ku! Sama si t budu mu it! (táhne ho pry )

CTIRAD: No jo! Ale já jsem osvobozenej od t locviku! (oba zmizí..)
ŠÁRKA: (nap l již mimo jevišt ) Jen poj …uvidíš, že se ti to bude
líbit!
/všichni stichnou a zv dav nakukují do zákulisí, co že to provádí Šárka
se Ctiradem….tichá hudba….J´atime…Vojen když to vidí za ne protestovat…/
VOJEN:

KAZI:

Já chci taky mu it! Jako vále ný zajatec, mám svý práva a
povinnosti! To je nespravedlivý! Já chci taky do mu írny!
Jestli chcete holky, m žete m mu it i tady…?!?
Má pravdu Vlasto! Já se toho ujmu….no! Ob tuju se, když se
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k tomu žádná nemáte!
/Popadne Vojena a zmizí s ním za Šárkou se Ctiradem/
/Vlasta osamí….v rukou má zbran , zv dav nakukuje do zákulisí/
VLASTA: Holky vylezte! Co tam d láte? Že se tak blb ptám já nána!
Holky! Hej! Ješt jsme nevyhrály! Vra te se! Holky!
(za ne f ukat) Oni m tu nechaly samotnou! Zrádkyn !
(rozbulí se naplno)
Tohle je houby válka! Já se na to m žu klidn vykašlat! Dyk to
d lám jen pro jejich dobro…každá má svého chlapa a já nic!
všichni se na Vlastu vyto….no vždy vy víte co!¨
(za ve) Já chci taky mužskýho!
/Ut e si slzy a rázn se rozhodne/
A já vím co ud lám! Jestli si tedy myslíte, že je Vlasti ka blbá,
tak to se šeredn mýlíte!
(sama se p ivazuje ke stromu)
Pomóct! Kde jste kdo? (vít zoslavn se sm je) První mužský
který p ijde je m j! Pomóc!
/Rozvážn vchází Lumír/
LUMÍR: Jé panno Vlasto, kdo t p ivázal?
/Vlasta Lumíra ne ekala a vyrazí opravdový výk ik hr zy a zd šení/
VLASTA: Proboha! Pomóct!
LUMÍR: Inu Panno Vlasto, kolik dve í otvíráš, tolik nohou dupe a jak
se jmelí zelená, koukol táhne doubravou…
VLASTA: (úpln zdrcená) Co to blábolíš, milý Lumíre…..? Odvaž m
božský p
e….odvaž….!
LUMÍR: Jo, já t odvážu a ty zase kopneš, jako v era! Víš p eci kam ty
hanbá ko jedna! Ješt , že jsem m l v kapse ladi ku, rána se
po ní svezla….no, te zase nem žu po ádn naladit! ert ví,
co je lepší…..?
VLASTA: To jsem ráda, že se ti nic nestalo Lumírku, byl to jen takový
žert, víš? Odvaž m ….odvaž! Když m odvážeš, tak si se
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mnou budeš moct d lat, co budeš chtít?
LUMÍR:

Dyž já nevím….(ostýchá se)…víš, kolik v poli melák , tolik
v t le bolák …!

VLASTA: (ztratí trp livost a za ve)
Tak rozvážeš m už kone
LUMÍR:

, ty pitom e!

Dyš já nevim….?

/z k oví vykoukne spiklenecky P emysl…našeptává Lumírovi/
EMYSL: Rozvaž jí božský Lumíre….rozvaž jí a bude po válce!(zaleze)
LUMÍR:

Jestli se takhle snadno zachrání mír, tak pro né?!?
(rozváže ji)

VLASTA: (sko í mu do náru e) Tak! A te
LUMÍR:

jsem navždy tvoje!

(zd šen couvá) Co…? Jak to? Huš ženská! Já t nechci!

VLASTA: Houby nechceš! Jsem tvá vále ná ko ist!
LUMÍR:

Ale m se to te nehodí! Kšáááá! Nemohu se v novat jedné
žen ! Pat ím všem ženám! A všem muž m! To hlavn !
A mimo to, mám p ed sebou velké tourné do Gálie a Francké
íše!

VLASTA: Nevadí! Budu ti d lat manažérku! Kolik ti platí?
LUMÍR: Za koncert…p t sekyr, kilo medu, medv dí k ži a deset metr
šukna na sálu! Sukna na šálu!
VLASTA: To je málo! Jsi p eci božský Lumír!
LUMÍR: Jo a ješt diety a dopravu oslem….1.5O K za kilák!
VLASTA: Za ídím ti dvojnásobek! Dopravu kon m a m velblouda!
Dojednáno platí? (chytne mu ruka a sama si s ní plácne)
A vezmeme se cestou v Cáchách!
LUMÍR: (velmi neochotn ) Tak dob e…dob e, ale budeme spolu žít
jako bratr a sestra! Jako uk a Geg!
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VLASTA: (zachechtá se) To uvidíš v Cáchách!
/Ze všech stran p icházejí herci a adí se na forbín , P emysl a Vlasta
uprost ed…kníže si mne spokojen ruce, je vid t, že se mu ulevilo./
EMYSL: Takže je vlastn po dív í válce! Chvála Perunovi!
/P ichází Okov Rakev a nese definitivní návrh klasické rakve/
EMYSL: Vidíš! Okove. To je ono! V tom se mi to bude ležet! A víte,
že m skoro mrzí, že už ta válka skon ila? Ani jsme si to
nemohli po ádn vyzkoušet!
A jak se ta bedna vlastn jmenuje Okove?
BIVOJ:

íkejme tomu Rakev! Jednak po našem vynálezci a taky
proto, že to jako rakev vypadá!

EMYSL: Souhlasíš Okove, abychom tomu íkali po tob ? Rakev?
/Okov souhlasn a radostn p ikyvuje/
CTIRAD: Teda eknu ti Rakvi, tohle až uvidí v Egypt tv j bratranec
Sarkofág….ten pukne závistí!
EMYSL: (mne si ruce) Tak válku jsme vyhráli!
VLASTA: (nasupí se, ruce v bok) Tak pozor! Pozor! Nic jste nevyhráli!
Holky ke mn !
/D

ata se shromáždí na jedné stran , muži na druhé – v ad /
EMYSL: (dobrácky a smí liv )
No tak….Vlasti….Vlasti ko…..

/Vlasta jde dop edu p ed ostatní – za íná v štit /
VLASTA: Uíííííí….uáááááá…..Tahle válka mezi muži a ženami nikdy
neskon í! P ejdeme do ilegality! budeme vám nev rné!
EMYSL: No to je novina!
VLASTA:

Vidím rozvodové sín a v nich tisíce muž , co tisíce? Miliony!
A všichni odcházejí od rozvodu v trenýrkách!
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LUMÍR:

(ukazuje trenýrky) Pro né? Vždy je to docela sexy!

VLASTA: Vidím ženy hrající fotbal! Vidím ženy které létají do vesmíru!
Vidím ženy, které jsou oplod ovány bez muž !
/Všichni muži rozho en protestují/
EMYSL: Tak tohle zapla pán B h nejde! Nejde! A nejde!
LUMÍR:

A de to a de to a de to!

VLASTA: Vidím ženy, které vedou hospodá ství rodin, m st i stát !
Vidím ženy která kou í a pijí! Vidím ženy, které dokáží zm nit
pohlaví!
VOJEN:

Ukaž!

VLASTA: Ne d

ata! My jsme neprohrály!

EMYSL: (smi liv ) Tak dobrá no! A je to teda nerozhodn !
VLASTA: Nerozhodn jo! Ale pro nás! (dupne mu na nohu a hrd
odchází….) Perun!
KAZI:

(cvrnkne ho do nosu) Perun!

ŠÁRKA:

(budliky budliky….) Perun!

/ Muži osamí a jsou evidentn bezradní../
EMYSL: Tak co budeme d lat kluci?
BIVOJ:

Mám nápad! Poj me na kance!

VŠICHNI: Hurá na kance! (odbíhají – P emysl osamí – k divák m….
EMYSL: A co vy? Vy nep jdete na kance? Máte recht! B žte dom !
La komedia e finita! Ale slyšeli jste! Boj pokra uje! Tak b žte
dom a tam si to p kn všichni vyzkoušejte, co jste tady
vid li…..ale pozor!
to vždycky z stane nerozhodn !
TAK PERUN S VÁMI KLUCI!
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(pomalu a d stojn odejde)

KONEC

