Jana Micenková

Ze života důchodce v neokapitalismu

POSTAVY:
ujo Jaro, 71 (mluví slovensky) – bydlí sám, kdysi v devadesátkách velký podnikatel, pofidérní
kšefty; dneska osamělý, zkrachovalý muž.
paní Zdena, 67 – robotnická třída, osamělá vdova, zažila drsný život, mluví rázně, ostravsky.
Momentálně v důchodu, přivydělává si jako uklízečka v nemocnici. Má dva dospělé syny.
pan Vratislav, 75 – r evizní technik a opravář tělocvičen v důchodu, milovník hoaxů a
konspiračních teorií, ženatý, dvě děti.
slečna Maruna, 66 – svobodná, bezdětná učitelka v důchodu, ale pořád učí. Také milovnice výletů
a umění. Je obézní, a vypadá jak mužatka, přehnaně se líčí, když se zpotí, šminky ji stékají po tváři;
je pro ní typický hlasitý a hlučný smích. A neustále do sebe hází Ibalginy, protože jí bolí kyčle a
záda.

1. scéna
ujo Jaro
Takže, aby si mi rozumela, juniorka, taká bola vtedy doba…
No a počty- to bolo vždy moje! Už na strednej, keď matikár nevedel vypočítať príklad, zavolal ma k
tabuli a ja som to dokončil!
A to som sa vyučil za elektrikára, v šesťdesiatych, bez maturity, zlý káder, vieš...ale mne to bolo
jedno...Maturitu som si potom dorobil diaľkovo, na kybernetiku ma vzali hneď... Hovorím ti počty,
to bolo moje!
Potom som po roku prestúpil na FAMU na produkciu… Všetkých poznám, mohol by som ti
rozprávať, aj s Chytilovou som točil film...
Sedemdesiatky boli taká pohodová doba, nikto nič neriešil... Jasné, prišli tu tanky a rusáci, ale ja
som mal vtedy iné záujmy:večierky, dievčatá, nočné prechádzky, haha …
Osemdesiatky boli fajn, to už sa všetko uvoľnovalo…
A deväťdesiatky som sa mal ako kráľ, to mi ver, dievča!
(hudba z jukeboxu, retro)
ujo Jaro
Kedysi som bol dobrý tanečník, dokázal som roztancovať aj tie najhanblivejšie… Aj dnes by som to
zvládol, keby si chcela…
Ale je pekné od teba, že sa zaujímaš. Povedal by som, že vy ste taká generácia, ktorú už nič
nezaujíma... A čo piješ?
Ja síce poberám slovenský, aj český dôchodok, ale mal by mi konečne doraziť aj nemecký!
Žil som istú dobu aj v Nemecku…
Prečo? No, musel som tam zmiznúť, na čas…
Nie,nie, žiadny disident-emigrant, preboha, neboli všetci len disidenti!
Proste mi nevyšli nejaké kšefty, tak som musel zmiznúť...
Skrátka žil som v Nemecku, dostal som tam vlastný byt, takže mám nárok aj nemecký dôchodok a
bodka.
Myslíš si, že šmelím s dôchodkami, ako veksláci pred Tuzexom? Možno... ale to nás naučili
osemdesiatky, šmelinu… haha.
No ale čo piješ? Laphroaig??? Ty nie si lacná, juniorka!
Kedysi by som ťa pozval na najlepšie šampaňské a kaviár. To boli iné večierky - na lodi a v baroch,
ale teraz si musíme vystačiť s pivom.
Mal som dva byty v Prahe, a jeden v Bratislave. Na všetkých sa robili akcie, mohol prísť ktokoľvek
kedykoľvek… To boli časy...
Nepôjdeme radšej ku mne na kávu? Alebo si kupíme fľaškové pivo... tu je to nejaké predražené…
Mám skvelý apartmán na Ládví, uvidíš!
(ukrajinská hudba, kousky rozhovoru nějakých ukrajinců, co hrají karty a pijí vodku na chodbě)

ujo Jaro
No, áno... kuchynku tu máme spoločnú, ale sprchu a záchod mám vlastný... Je to tu skromne
zariadené, no mne to stačí. Ja sa viem uskromniť, vieš… Ale to je len dočasné, keď mi príde ten
nemecký dôchodok, tak to už bude v pohode a presťahujem sa!
Mám vyhliadnutý byt, na Palmovke... V centre Prahy už nechcem bývať, to už som zažil, už chcem
svoj kľud...
Koľko lyžičiek kávy ti dám?
Vieš,ehm... ja tom mám presne vypočítané: keď si denne dám jednu kávu, teda dve lyžičky, tak mi
vydrží pixla celé dva týždne!
****
slečna Maruna
No, tohle vypadá na docela útulný hotelík…
My rádi cestujeme, jsme dobrá parta, jsme téměř cestovatelské seskupení, hahaha... Kamarádka
Dana je původně z východních Čech, ale žije na Slovensku. A můj bývalý žák, Martin, momentálně
jest taky učitel, ale už mu to leze na nervy, tak se rozhodl, že radši bude dělat autobusáka - dělá si
řidičák na autobus…
To já jsem ve školství vydržela celý život, haha...
Máte v pokojíku i balkón? To je skvělé!
Koukám, že tady máte taky krásnou kavárničku…
Tak já si dám, něco malého a dietního k večeři... třeba palačinky s nutelou a lungo s mlíkem…a
popelníček…
Nadváhu určitě nemám. A kosti mám taky v pořádku, protože pravidelně sebou nosím gumové
medvídky, které obsahují kolagen.
Přejde plynule do němčiny, jakoby najednou mluvila k nějakým němcům, co sedí u sousedního
stolů.
slečna Maruna
(německy)
Odkud jste? Až z Regensburgu? Tam jsem jednou byla, tam je to krásný… Váš ikonický kamenný
most, a samozřejmě Walhalla! To přece patří k všeobecnému vzdělání.
No samozřejmě, že vám mohu doporučit lokální památky. Určitě bych nevynechala zámek v
Litomyšli, který je vzácnou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských
zemí. Byl postaven v 60.–80. letech 16. století Vratislavem Nádherným z Pernštejna jako dar pro
milovanou ženu Marii Manrique de Lara…
(google transl.)
Wo kommen Sie her? Bis Regensburg? Ich war einmal dort, es ist wunderschön dort ... Ihre ikonische Steinbrücke und
natürlich Walhalla, sie gehört zur allgemeinen Bildung.Natürlich kann ich lokale Sehenswürdigkeiten empfehlen. Ich
würde die Burg in Litomyšl, die ein seltenes Beispiel für die Renovierung eines italienischen Renaissancepalastes für
die Bedingungen der transalpinen Länder ist, auf keinen Fall verpassen. Es wurde in den 60er-80er Jahren gebaut. 16.
Jahrhundert von Wrocław Nádherný aus Pernštejn als Geschenk für seine geliebte Frau Maria Manrique de Lara…

slečna Maruna
Tak jsem jim dala přesnou přednášku o tom, co se kde nachází. Myslím, že podrobnější informace
jim už nikdo nepodá… A za tuto vyčerpávající přednášku si zasloužím ještě jednu rakvičku se
šlehačkou, na dobrou noc… hahaha.
(Nacpává se s rakvičkou se šlehačkou, a ještě německy a s plnou pusou vysvětluje, z čeho se taková
rakvička skládá, a že to je typická česká sladkost. Říká, že to je od slovíčka „rakev“.)

****.
pan Vratislav
Dobrý den, pane Sršeň!
Píšu vám ohledně takové choulostivé záležitosti.
Dovolte mi nejdřív, abych se představil. Jmenuji se Vratislav K., jsem výrobce školní křídy, a
zároveň revizní technik tělocvičen a tělocvičného nářadí. Můžu bez přehánění říct, že ovládám
deset řemesel – opravy tělocvičního nářadí, malířské a natěračské práce, broušení parket, šití
žíněnek, oprava tabulí… atd.
Svému řemeslu jsem se poctivě věnoval čtyřicet let,práce mně bavila, kdybych měl sílu, pracuji
doteď…
Toho času jsem ale už v důchodu. Poslední zakázku jsem vzal minulý rok. Pak mě tak boleli kříže, že
jsem se radši na to vykašlal. Vždyť už mám skoro sedumdesátpět let, namakal jsem se za celý život
dost, mám právo na chvilku klidu!
Nejlepší je, když je práce koníčkem...Mně to prostě vždycky bavilo, dokázal jsem z toho vytřískat
maximum. A peněz mám taky dost, takže jsem díkybohu zajištěný. Kdybych se měl spoléhat na státní
důchod, tak s manželkou nemáme co do huby. Ale politikům jsem stejně nikdy nevěřil, jediný na
koho jsem se vždycky mohl spolehnout, jsem já sám!
Mimochodem jsem dokonce i držitelem Guinessova rekordu – vyrobil jsem v roce 2001 nejdelší
křídu na světe, a v roce 2002 největší houbu na utíraní školní tabule!
(Guinessův rekord, starý video-záznam, nebo jen zvukový záznam výroby nejdelší křídy a největší
houby na utírání tabule)
pan Vratislav
No ale co s důchodem?
Zajít si každý večer na pivo, vyluštit křížovku, přečíst a přeposlat emaily, které stejně nikdo nečte.
Děti mi říkají:
„Co nám to posíláš za konspirační teorie a články z neověřených zdrojů?“
Hlavně, že oni mají ty ověřené! Tahle generace si myslí, že všemu rozumí! Prý my jsme ti, co drželi
hubu a krok za komunizmu. Ale já vám řeknu, pane Sršeň – my jsme nikdy rusáky tak nežrali, jako
dnešní generace žere zasraný američany a lživé židovské média!
Omluvám se, ale tak to je.
Zkrátka s dětmi se moc nenavštěvujeme, bydlí daleko a emaily jsou jediný způsob naší komunikace.
Žijí si svůj život, ale já si nemusím vyčítat, že bych se o ně nepostaral…
No a pak člověka napadnou takové věci: do hajzlu s důchodem, kdo to vymyslel, naco vlastně?

Nebylo by to lepší jako za starých časů? V šedesáti se sedřít, a pak rovnou do truhly!
...
pan Vratislav
Víte, pane Sršeň, já nesnáším důchodce. Furt se baví jen o nemocech! Nebo nadávají a stěžují si,
jak bylo dobře za starých časů, a jak je teď všechno na hovno…
I když...něco na tom pravdy bude. Vždyť, co se dneska děje to je hotové šílenství!
Každý by nejradši bral peníze za NIC; kradou nám všechno před očima, za chvíli už ani nebude co
krást! A mladým se nechce vůbec makat! Všichni jen natočit se na video, stát se celebritou a rychle
zhrábnout prachy za reklamu!
Anebo se nechat uplácet na stávky a klima protesty... Já vím moc dobře, že je všechny platí Soros!
Pětikilo na hlavu, aby šli protestovat! Hrají si na revolucionáře, přitom jsou jen ovce, já to vím,
mám svý zdroje! To není jejich nápad, to je tlak shora… Myslí si, že jsou slobodní, při tom jsou
jen... béé bééé bééé!
Každý jen protestuje, anebo čeká na slávu... Chtěli by peníze zadarmo, nikdo už nemá zájem o
poctivé řemeslo!
****
paní Zdena
Jojo, to je dneska zas počasí… Včera to vypadalo na podzim, cely vikend chcalo, jen jsem si skočila
do večerky pro cigára a kosa jak sviň… Aby člověk už vytahoval zimni kabat… No a dneska
normálně jaro. Jsem se málem spalila, jak jsem šla ze šichty, víš…
Takový divný rok, všechno se furt mění, jeden den kosa, druhý den jak v Africe… To není jak za
našich časů… teplé léta a zimy, jak z Ladových obrazků!
Pamatuješ, jak jsme si tehdy stavěli ty iglu ze sněhu? Dneska z takej břečky nepostavíš ani
pořadneho sněhulaka.
A furt mluví o těch klimatických změnách. Já tomu stejně moc nerozumím, ale včera jsem se dívala
na televizu a v jednom dokumentu říkali, že se topí ledovce na Antarktidě... Byli tam záběry z tej
Antarktidy, to ti byla nádhera. Ti tučňáčci jsou tak roztomilá stvoření. Jaký je ten svět pestrý!
Pak jsem šla na chodbu, že si před spaním ještě zakuřim, ale nějak jsem nemohla usnout, tak jsem
se ještě dívala na jeden dokument, jak si nějaký mladý pár adoptoval autistického chlapečka…
No hrůza, ten se bál úplně všeho, i větru, i zabouchnutí dveří, všechno musel mít specialni…To je
strašné. Co můžeš dělat s takovým děckem? Nic. Člověk může být rád, že má zdravé děti... ať už
jsou jakékoliv…
Jo, jo…( zívá)

Jsem nějaká unavená, snad se dneska vyspím líp.
Jo, a tohle jsem ti ještě chtěla říct - dneska v nemocnici na šichtě, u klízela jsem na LDNce, a byla
tam taková pani, já myslela, že jí je osumdesát, a ona měla prý šedesáttři, ještě mladší než já…
Rakovina ju úplně rozežrala… Smutný pohled... Hlavně, že jsme zdravi…

paní Zdena
Jinak v u nás v baráku nic novýho, furt stejny bordel. Včera jsem vysypávala popelník a zas je
plný...ty prasata si ani vajgly po sobě neumějou vysypat… po nich furt jen čurbes a smrad, hrůza…
A zdi jsou taky počmáraný, omítka opadává… už by to tam měli vymalovat...Snad to město
zaplatí...Nebo si to ti kravaťáci z městského úřadu zase strčí do kapsy a nám zůstane hovno, a
omítka nám tu bude padat na hlavu!
...
paní Zdena
Tuhle se mně sousedka ptala, jestli bych nechtěla pejska, narodili se jim štěnátka, aj mi přinesla
ukázat. také malinké, chlupaté stvoření... člověku se s tím pejskem normálně zlepší nálada... zviřata
jsou stejně lepší než lidi…
Ale já bych už pejska nechtěla... viš, jak jsme měli toho pejska, Vločku? A pak kluci odešli z
baraku,tak už jsem na něj neměla čas, bo furt na šichtě... jsem ju musela nechat utratit...dodnes
mám z toho výčitky...občas se mi o něj aj v noci zdá…
Dneska bych nějaké venčení taky nestíhala, když ráno vstávám v šest na brigádu.
Jo,mohla bych se valet, ale to bych neměla ani na najem… Ještěže mi Jirka posílá peníze… To je
hodny kluk...
paní Zdena
No a Peťa... To nemá cenu ani mluvit.
Zas mě nasral! Měl jit na brigádu, a zase se ožral s nějakýma bezďakama na autobusaku…
Já už na něj kašlu, to není můj syn, to je obyčejny zmetek... podědil od starýho - jen chlastat a
chlastat.
Přitom minuly tyden byl jak andílek, dokonce mi pomáhal vymalovat kuchyň, aj pračku mi opravil!
No a pak se zas napil a bylo...vymalováno…
To je furt dokola, chvilu seká dobrotu, pak se někde ožere, Jana ho vyhodí z bytu, on nemá kde
bydlet. Už tolikrát jsem mu pomohla,vzala jsem ho domů a jak to dopadlo? Ukradl mi prachy, a
tenkrát mi dokonce vzal televizu a odnesl ji do zastavarny!
A pak mi zas přitáhl do bytu bezďáka! No chápeš to? Přijdu domu, zničena po šichte, otevřu
koupelnu a ve vaně sedí cizí chlap. Smrdělo to tam, jak na veřejných hajzlech… A Peťa, že prý ho
musíme umýt a postarat se o o něj… tak na to se můžu vysrat… Už mu nemůžu věřit prostě!
…
paní Zdena
(telefonuje se synem Peťou, který jí volá z azyláku)
Jéžiš, oni ti ukradli šampón aj mýdlo, Peťánku? To jsou prasata! No jo, ale to víš, co jinýho můžeš
čekat někde na azyláku? Dobře, tak se stav Peťánku zítra, já ti dám nějaký mýdla aj šampón, a
udělám řízky. No jo, musíš to tam nějak vydržet, než si vyděláš na bydlení... To zvládneš, vždyť se
tam chodíš jen vyspat…
...

paní Zdena
Dneska přišel Peťa, udělala jsem mu řízky, byl úplně jak vyměněny.
A omluvil se za všechno, i za to jak mi minule řekl, že jsem piča…
No jo, byl ožraly…
Třeba se vážně polepší, už to je měsíc, co nepije, vždyť on se snaží…
A vypadá to, že aj Jana ho vezme zpátky. Vždyť aj ty její děti ho majou rádi. Říkaj mu: táto…
Ja vím, že on není zly kluk...

2. scéna
ujo Jaro
Juniorka, a teba prečo zaujíma môj syn? Ja som vtedy ani som netušil, že Eva otehotnela…
Vieš, vtedy boli večierky divokejšie, my sme sa nejak nechránili… rozumieš…
Zas tak slušní sme neboli, to sa len tak tvárime...hahaha!
Napríklad ten večierok na Vltave, hovoril som ti to? Večierok na lodi, vtedy tam prišiel Forman, už
bol hviezda, potykali sme si, takže s Milošom sa poznám osobne, keby si chcela zoznámim vás! No
a vtedy, na tej lodi, som sa s ním dohovoril, že mu budem produkovať film! Všetko bolo
naplánované do detailov! No a nakoniec sa to posralo… Ale to je už jedno...
ujo Jaro
A potom mi napísala Eva, taká neznáma herečka. Tuším Ondríková sa volala za slobodna.
Oznámila mi, že je tehotná, vraj so mnou, ale nechcela to dokazovať… Narodil sa jej syn, dlho som
sa k nemu nepriznával, fakt som si nebol istý, že je môj… Ja som nikdy nebol rodinný typ.
Až keď bol starší, prijal som ho za vlastného…
Chcel študovať archeológiu, zaujímal sa o vykopávky, čudné hobby, ale pomohol som mu, mal som
všade známosti! Vzali ho tam, ale potom sa na to vykašlal a zmizol…
Neviem, kde je teraz, naposledy písal, že je v Taliansku, pomáha v komunite pre narkomanov ako
terapeut, na nejakej farme, nie je tam ani signál… kedysi tiež fetoval… Neviem čo všetko, asi aj
heroin...ale to už neriešim…je to jeho život…
Teraz riešim ten svoj dôchodok, vieš, jak mi má prísť z Nemecka. Stále to zdržiavajú, stále pýtaju
nové a nové potvrdenia, pritom som tam žil desať rokov… Byrokracia!
No, čo som tam robil? Čo by som tam robil? Tak rôzne…
Ale nie, nebol som žiadny disident, to už boli deväťdesiatky… Zase si nemysli, že všetci sme boli
disidenti, to je taká módna vlna dnes- byť disident, bože!
Takže si dáš dve lyžičky kávy ako minule, alebo viac?
(vaří se kafe)
ujo Jaro
Vieš, čo najviac neznášam? Obmedzených dôchodcov!
Minule som bol v takej reštike, samé špeciálne jedlá, také tie moderné, ako sa im hovorí,
„hipsterské“. A skoro vo všetkom tam mali píniové oriešky. A tvárili sa akože ponúkajú niečo extra.
To je smiešne. Ja som si dával píniové oriešky, ešte keď sa o nich ani netušilo!
No a v tej reštike sa jeden taký dôchodca rozčuľoval, že chce rezeň alebo guláš a nie posraté
píniové oriešky! Že vraj on nebude jesť nejaké plody z muslimských krajín!
Za takých dôchodcov sa občas cítim až trápne. Celý život sedeli na zadku, nič nevideli, nič nezažili
a rozhodí ich píniový oriešok! Haha.

Dáš si víno? Nepijem často, ale občas kúpim, v Lidli, tri za cenu dvoch... Ja sa viem uskromniť,
vystačím aj s čínskymi polievkami a vodou z vodovodu, hoci občas tu tečie taká hrdzavá. Moc sa tu
neopravuje potrubie, ale čoskoro sa už presťahujem...
Inak hovoril som ti? Začal som navštevovať univerzitu tretieho veku...minule sme brali psychológiu,
Freud, Jung, to by ťa mohlo zaujímať… Vy mladí máte radi tieto pseudovedy!
(postupně se opíjí)
My sme si vtedy frčali inak, nie ako vy, fotíte sa na Internety, všetko len virtuálne... My sme to žili,
vy to len predstierate, chápeš…
Škoda, že som nekúpil viac tých vín, ale nečakal som tvoju milú návštevu…
Je to tu malé, ja viem, ale keď mi konečne príde ten nemecký dôchodok, tak bude byt - minimálne
dvojizbový, na Palmovke...Môžeš potom prísť, kedykoľvek... ( usíná opilý)
****
slečna Maruna
Koukám, že tu máte nádherný koláč s píniovými oříšky, tak ten si dám, plus Arabicu, něco na
zapití… a popelníček…
slečna Maruna
(cpe do sebe Ibuprofeny)
Dneska mně ty kyčle docela berou, dám si dva Ibuprofeny… nevěřím, že to škodí játrům. Ibuprofen
je v pohodě, a pomáhá mi to stejně jako antidepresiva. To jsou všechno legální drogy, bez kterých
by jinak moje postarší, ale pořád zachovalé a erotické tělo nemohlo fungovat, hahahaha!
slečna Maruna
Nejlepší bylo, když jsem jeli do Kremnice. Byla tam na zámku noc strašidel, děsivé výjevy: třeba
zakrvavená ženská v bílých krvavých šatech řvala, že přišla o dítě, anebo názorná ukázka jak
usekávají hlavy, nebo jak mučili ve středověku čarodejnice, hahaha….
(Noc strašidel – zvuková hororově- haluzoidní stopa)
slečna Maruna
No a prosím pěkně, byla tam i maminka s dítkem, a to se strachy rozbrečelo, řekla bych, že možná i
pomočilo, haha. No a já tehdy naznala:
„Je tady někde poblíž psychiatr? To dítě bude potřebovat v budoucnosti pomoc, už teď má
trauma...“
A všichni zúčastnění se hlasitě rozesmáli.
Hahaha.
Ano, myslím si, že jsem vtipná, jinak bych si u studentů neudržela autoritu…
Jo, tykala jsem si se studenty, ale na tom přece není nic divného...Teď se přeci tyká všude, ve všech
alternativních školách a školkách!

slečna Maruna
No a pak jsme byli v Bečvě, a byl tam jakýsi mladý průvodce. Ten mladík věděl prosímpěkně
naprostý hovno. Dělal úplně školácké chyby. Tvrdil, že rozměry Relikviáře sv. Maura jsou 140 x 40
cm a při tom to je: 140x42 cm!
A pak namísto EMAILY řekl „ímejli“…
To už jsem se skutečně rozčílila, a celou přednášku o relikviáři jsem za něj dopověděla sama!
Ne, já jsem ho určitě neztrapnila – on se ztrapnil sám! Hahaha.
Já nechápu jak někdo může dělat průvodce a vynechávat základní fakta! To musí být naprostý idiot!
A všichni ho poslouchali jak ovce! Hold, inteligence národa jde do kopru…
Kdysi jsem taky dělala průvodkyni, ale nikdy bych si nedovolila něco vynechat… Myslím, že většina
populace by se měla vrátit na základní školu a doplnit si všeobecné vzdělání. Hahaha.
slečna Maruna
Ale tady je to opravdu nádherné, tenhle hotelík a to okolí.
Kouzelné místo, ale do lesa se mi nechce plácat…
Já skutečně nesnáším přírodu. Ale minule jsem četla, že i Juraj Herz nenávidí přírodu! Prý se mu
točí hlava vždycky, když vleze do lesa…
Tak to máme společný! Z toho je zřejmé, že jsem umělecká duše! Hahaha...
(Zapálí cígo, kouří a hlasitě vyfukuje, zvuky přírody)
****
pan Vratislav
Poslední měsíce mně nic nebavilo, žádný podněty, prázdno… Tak jsem onemocněl, prostě přechodil
jsem chřipku, nějak mně to sklátilo...
Už jsem si říkal, že umřu, a ani mne to nějak nevyděsilo...vždyť děti jsem vychoval, je o nich
postaráno, neseru se do nich, ať si dělají, co chtějí…
Ale svou paní bych nerad nechal opuštěnou… ještě nejsem tak starej, abych chcípl…
Tak jsem se nasral, vykašlal se na antibiotika a vyléčil se sám - potil jsem se, pil horký čaj se
zázvorem a vývar z kostí… Prostě recepty našich babiček…
Víte, pane Sršeň,mně vždycky dostane, když čtu nějaký článek, co američtí vědci vymysleli. A
přitom jen opakují recepty, co dávno znali naše babičky… A zkurvený média placený Sorosem, to
ještě podporují… všude jen Amerika, Amerika, a při tom to je samý debil…
Vím o čem mluvím. Po revoluci jsem v Americe byl…šel jsem tam za prací, Chicago, Illinois,
zednícke práce...
To vám řeknu, pane Sršeň, takový hnůj jsem v živote neviděl… bezdomovci, debilové a přežraní
stokiloví negři… A všude totální bordel…
Tohle má být jako náš vzor?! Tohle je to, co dnešní mladí tak obdivují, fuj!
(něco vtipně absurdního z USA)

pan Vratislav
Zkrátka, vyléčil jsem se a zrovna tehdy se mi ozvali ze základky z Uherského Hradiště...Volal mi
ředitel, jestli bych měl zájem o zakázku...Někdo jim dal na mně typ, že jsem v téhle branži nejlepší,
což je pravda…
Tak jsem tam šel udělat revizi, a řeknu vám, pane Sršeň, čuměl jsem jak vejr… Tak nádhernou
tělocvičnu jsem už vážně dlouho neviděl. Stála tam pět let nevyužitá, zapadlá prachem…
Děti v tý škole pět let neměli tělocvik! Chápete to?
Oni si prostě zacvičili v třídě natahovací cviky, a pak čuměli do mobilů...Takhle jsme dopadli,
namísto tělocviku, počítačová herna! Chtějí udělat z další generace úplný kretény, co nemají zájem
o sport, o nic…
A prý my jsme ta poškozená generace, prý my jsme ty ovce! Ale my jsme, sakra, měli aspoň
Spartakiádu! Ano, byla to komunistická kravina, ale aspoň jsem se hejbali!
pan Vratislav
(ztiší hlas)
Víte, pane Sršeň, já jsem si jistý, že nás práškují… Mám svý zdroje, a nejsou to tupé média
podplacené Sorosem, ale důvěryhodné stránky!
Nemůžu prozradit jaké, protože by to hned smazali!
A práškují taky školy, a pak děti blbnou, jsou unavené, autistické a bůhvíco! Dneska je to samý
autista, dneska všichni potřebují asistenta. To my jsme všechno museli zvládnout sami! Možná by
mně dneska taky označili za dyslektika nebo nějaký poškozený druh!
Tahle generace je v prdeli! Nejenže je práškují je, ale taky je ozařují tablety a mobily, a gumujou
jim mozky ty debiloviny na internetu… Koho zajímá nějaký cikán Rytmus a debilní pornoherečka
Jasmína ?! Nebo nějaká vypatlaná Pavlína z kuchařské show? Nebo jakýsi superstar buzerant, co
má plnou skříň drahých hadrů a bydlí si jak král, z mých daní! No ale nebudu se rozčilovat!
pan Vratislav
Zkrátka tělocvik už dnes není v móde! Dneska už fyzický pohyb nikoho nezajímá, stejně jako nikoho
nezajímá poctivé řemeslo, dokonce ani mého syna, a to mě štve asi nejvíc…
Tolik let jsem do něj hučel, nakonec jsem to vzdal…
On bude radši jezdit po barech a hrát si svůj džezík…Kdo dneska potřebuje nějaký jazz?! A kdyby
aspoň jazz, ale freejazz?!
Nevydělá si ani na slanou vodu!
Říkal jsem mu: „vždyť si hraj po večerech, ale přes den si vydělávej normálním, poctivým
řemeslem!“
Párkrát se mnou sice zašel na šichtu, ale většinou to pro něj bylo utrpení...Tak jsem se na to
vykašlal, i když to považuji za absolutní blbost. Rozumíte, pane Sršeň, to není generační konflikt,
ale úplná naivita! Já mu doslova podávám hotový řemeslo za skvělý prachy, plus kopec kontaktů, a
on si namísto toho hraje po barech freejazz pro pár kamošů!
Až jednou zjistí, že nemá ani na nájem, tak já ho už z truhly nezachráním!
Tak jsem zkoušel zaučit ještě sousedova syna, i když mi bylo líto, že dávám cizímu takové kvalitní
know -how, no ale co už… šikovný kluk, ale zmatený. Nakonec zdrhl do Anglie, prý tam bude dělat
kuchaře…
Pak jsem zkoušel přesvědčit i synovce, ale ten šel radši sbírat jabka do Itálie…
Já tomuhle světu nerozumím, pane Sršeň, ale co ti kluci chtěj? Na co se serou někam do světa
makat na kapitalisty, když já jim nabízím poctivé řemeslo za mnohem lepší prachy!

Ze zoufalství jsem nabízel ten kšeft i zeťovi, ale ten je programátor. Od rána do večera sedí u
počítače…Peníze si sice vydělá, ale neumí ani žárovku vyměnit!
Počítače zničili generaci současných mladých mužů, samej programátor, dizajnér, grafik… celý
dny sedí na zadku, čumí do monitoru, pak jsou jak oživlé mrtvoly… Chybí jim pořádná poctivá
práce, poctivé řemeslo!
A ani v těch restauracích už pořádně nevaří...tuhle, jsme se synem byli v takové restauraci neuvěříte, v každém jídle byli narvané píniové oříšky! Kdo to má žrát, nějakou muslimskou
píčovinu? To už mi ty uprchlíky budou cpát i do žrádla?! Já jsem chtěl jen obyčejný řízek, a syn
mně normálně seřval, ať si jdu do bufáče na nádraží a dám si tam párky… Nakonec jsem si dal
kuřecí prsíčka s těmi oříšky… jako nebyli špatné, ale...chápete to… PRINCIP!
****
paní Zdena
Minule mi Jirka dal tablet, tak jsem se konečně naučila pracovat s fejsbukem. To za starých časů
nebylo… Prostě pošta, telefon i fotky dohromady – hned a bez čekání! Haha.
Jedna mladá sestřička mi to minule na šichtě všecko vysvětlila,docela jsem to pochopila, nejsem až
takove tele. Dokonce i s Evou S. jsem se tam spřátelila…
A jedna pani tam ma reklamu a fotky, vyrábí nádherné dorty. Všchny ma krásne nafocene. No ale
jeden prodává skoro za litr, jakýsi Píniák. Tak jsem byla zvědavá z čeho to je, a on to je vlastně
obyčejný tvarohový krém, něco jako Míša řezy, skoro ten samý recept, jen to je posypané těmi
píniovými oříšky. A chce za to litr?
No chápeš to?
paní Zdena
Zprávy už skoro vůbec nekoukám… každý něco říká, nikdo nevi, co je pravda, co lež… furt dokola,
politici bojujou o koryta… radši si pustím nějaky dokument. A volit taky nepůjdu, ještě abych se
někde štráchala…Prý nam majou zase zvednout důchody, no já protestovat nebudu, makala jsem
celý život dost!
Mám mít výčitky, že nezbyde na důchody pro další generace? Já jsem se nadřela dost, ti mladí
dneska zas až tak nemakaj!
Tuhle mi zase volali jestli bych nemohla narychle zaskočit na ARO, zase nepřišla ta mladá
brigádnice... tolik práce, a samí lemply… Ja v jejich veku jsem byla ráda, že mám aspoň nějakou
prácu, a oni furt jen probírajou. Nechce se jim makat!
Stejně jako Peťova Jana. Ta jen sedí, kuří a čuči na televizu, ale děcka nikam nevezme…Ta makat
nikdy nepůjde, tak línou lemru jsi neviděla! To ja v jejim věku jsem chodila každý den do fabriky!
A ona prý: „Ja jsem doma s dětmi...“
Oba už chodí do školy, a ona je doma s dětmi, jasně…. Kdyby je aspoň vytáhla někde na
procházku…
Peťa, když je střizlivy, tak se jim věnuje. Minule je vzal k vodě, nebo na výlet… ja vím, že ho mají
rádi…
A furt do mě hustí, že prý nemám ráda svoje vnoučátka, a já mu řikám:
„Peťo, to nejsou tvoje děti, ani moje vnoučata...to jsou děti tvoji partnerky Jany a jejího borca, co
sedi v kriminále… to není moje krev…“
Však ty děcka dneska si ani hrát neumějou, oni jen vřískaj, a běhaj po dvorku s těma cigošema,
hrůza!

Minule jsem tady zase pod schodama našla nachcáno, a někdo se tam tuhle i vysral…
Já bych ty černé tlamy vykastrovala všechny do jednoho... Sousedce cikánce teď vezmou všechny tři
děti, chodily do školy smradlavy a hladový… Ti čmoudi by jen brali dávky, a do práce ani hovno!
Jo, a víš co mi ještě Peťa říkal? Že by si chtěl s Janou pořídit svoje vlastní dítě, a já mu říkám:
„Si se zbláznil? Neumíš se postarat sám o sebe, máš exekuce, než je splatíš budeš v důchodu…“
Tak se urazil a poslal mně do piči…
Achjo, s Peťou furt něco, ještěže ten Jirka je takový hodný… A to se při tom v dětství Peťa furt chtěl
objímat a mazlit…
(zvuky: máma koupe vysmáté batole ve vaně)
paní Zdena
Aj ta výchova je dneska jakási volna. Napřiklad ta sestřička Petra, od nas z nemocnice, nechala
svého chlapečka spat s ní v posteli až do deseti…No a teď je z něj uplny mamánek!
A ještě si ty děcka vybíraj: já nechci na večeřu tohle, ale tamto, a já nechci tuhle bundu, ale tamtu…
Tak to my jsme si vybírat nemohli - byla kaše, nebo chleba s cibulí, sněz to, anebo budeš o hladu,
žádná diskuse…
Mají se dobře...až moc dobře, nevědí, co je hlad a chudoba… Ale ja jim to přeju…
Jdu si zakuřit.
(Paní Zdena kouří a pobrukuje si nějakou melodii.)
...
paní Zdena
Peťa s Janou měli zase doma Itálii, to je furt dokola... říkala, že ho vyhodí, půl roku makal, celou
výplatu jí dával,nepil, a včera se zase ožral, takže všechno v prdeli…prý ať si jde hledat vlastní
bydlení, že s ním už nechce být… Já už na ně kašlu, já už se do toho nestarám, je to jeho život, chci
mít už klid, aspoň v důchodu!
Ale jak se říká, jakej šel, takovou našel…
I když já svýho starýho... ani nevím proč sem si vzala prvního ochlastu, co jsem potkala… Já jsem si
asi nevěřila, že mám na víc, furt se mi smáli za ten můj velký nos, však víš...No jo, byla jsem mlada
a blba, kdo nebyl?
A při tom já chlast nesnáším, ja jen cíga a kafe, to je moje droga.
Jirka mi někdy vyčítá: „Stěžuješ si, že nemáš prachy, ale na cigára máš“.
No bez kuřiva a kafe bych se nepostavila na nohy, ale alkohol a ožralý lidi to jsem vždycky
nesnášela…
Já už ani nevim, kde jsme se tehdy se starým poprvé potkali... někdy mi přijde jako by ten život s
nim byl jen zly sen...ale občas s ním asi byla i sranda... nepamatuju si moc...
paní Zdena
Ale já si nestežuju, mně je takhle samotnej dobře. Já si vždycky vzpomenu, jak byl ke mně hnusny,
jak chodil domu ožraly, sprosty, nadával mi do kurev, žárlil…
Nejdřív to bylo jen občas, ale pak jak přišli ty záplavy, to mu už úplně hráblo... A ještě měl tu kýlu,
aj si píchal inzulín, do toho chlastal...

Málem mně uškrtil... kdyby tehdy nepřišel náhodou domu Jirka, tak mně zabije… Jirka ho zmlátil a
vyhodil ze dveří… vyměnili jsme zámek, a už se nevrátil. Pak žil v azylaku, skončil na ulici,
umrznul…
Mně ho ani není líto, já už vlastně nevím ani jaky byl...nechci ani vzpomínat... S ním to byly jen
stresy, tehdy jsem z toho chytla ty vředy, zhubla jsem dvacet kilo…
Tak si teď říkám: však se mam vlastně dobře…mam klid, pohodu, brigádu aj peníze...já su vlastně
spokojená...

3. scéna
ujo Jaro
Vieš, juniorka, aj my sme mali svoje sny. Študoval som produkciu na FAMU v najlepších rokoch!
To nebolo ako dnes, že decko čo natáča na Iphone si myslí, že je kameraman! To bola vážna vec!
Točiť na filmový materiál bola vec cti!
Mal som vtedy točiť film s Formanom… zoznámim vás...chceš?
Vy mladí vy máte možností dosť, všade je kopec príležitostí, a všade samé granty… Keby som bol
teraz mladý, ver tomu, že viem v tom chodiť! Granty, dotácie, štipendiá... všetko by som brakoval…
ujo Jaro
Pozri čo pre teba mám. Kamienky pre šťastie - toto je ametyst, odháňa zlých duchov, prináša silnú
energiu…. A rozvíja potenciál… A toto je Opál, pre šťastie. Ja ho tiež pri sebe nosím…Či som
šťastný? Tak svojím spôsobom...
Ale vieš čo? Prihlásil som sa na večernú školu, je to zadarmo, ešte aj kávu nám tam dávajú!
Hej? To som ti už hovoril?
Občas nám tam ponúknu aj koláč. A minule mi pchali letáky nejakej strany, ale na toto ja serem. Ja
voliť nechodím, len v Nemecku, tam potrebujem Merkelovú. Ona je liberálna a všetky dôchodky
udrží pri živote...
Už by mi mal každú chviľu prísť ten nemecký dôchodok!
ujo Jaro
Inak hovoril som ti, ako som jazdil do Kanady poľovať na medvede? Nie? Tak to by si si mala
vypočuť!
To sme boli taká partia chlapcov, zoznámili sme sa skrz taký biznis... deväťdesiatky, rôzne firmy a
tak…
A ja som vtedy natočil šot pre KSČ, a zarobil som si 5 miliónov korún, vtedy to boli obrovské
prachy…
No vážne, nesrandujem...to boli časy, keď sa dalo pomerne rýchlo zbohatnúť...všetko išlo tak ľahko
Mal som dokonca naplánované, že založím banku, už som mal všetko potvrdené… Ale musel som
na revanš preniesť pár miliónov v igelitke, ale nešiel som do toho... ten čo to urobil, toho chytili…
Tak som potom musel zmiznúť do Nemecka, skrývať sa…
Čomu neveríš? Čo ti na tom príde čudné? Že som ve deväťdesiatkach urobil reklamný spot pre
stranu?
Jasné, že strana stále ťahala za nitky, aj po revolúcii! Ty si to nepochopila, že to bola dohovorená
akcia?! Dosadili tam nové figúrky a potom sa tvárili, že je demokracia…
Vy mladí si stále predstavujete romantických, dlhovlasých, utláčaných disidentov, záchrancov
národa a slobody... vôbec netušíte ako to naozaj bolo… stále tam sedia tí istí, a stále budú…

ujo Jaro
Ale musím ti porozprávať o tej poľovačke na medvede! Išli sme do Kanady, celá partia...Vieš ako sa
lovia medvede?
...
Ale neetické, a protiprírodné, vykašli sa teraz na tie ekologické kecy, ide hlavně o ten adrenalín!
Prebudiť v sebe lovca!
(zvuk – lov na medvědy, střelba, křik, atd.)
ujo Jaro
(zas podnapitý)
Ale dobré vínko si priniesla, škoda, že sa tak rýchlo vypilo, ale aspoň nebudem dráždiť tlak... Teraz
ešte musím trochu šetriť, ale potom si zas budem žiť, ako za starých čias….
Chápeš, ja som vôbec peniaze nerátal, to boli večierky, to už dnes nezažiješ…
Ja som pozval celú loď na whisky, 500 ľudí, všetkým som platil,bol som kráľ, vtedy ma všetky
chceli… Keby si chcela zoznámim ťa s Formanom, sme kamoši, tykáme si...
A vieš koho mi pripomínaš,juniorka? Zlatku Vejmelovu, tiež mala taký nevinný kukuč…
Hovorím ti, peniaze som neriešil, šampaňské tieklo prúdom... ešte to, čo ostalo papalášom v
skladoch a tajných skrinkách… to by si neverila, moja zlatá, koľko luxusného chlastu…
ujo Jaro
Všetko je podvod, juniorka...všetko vždy bol a bude len jeden veľký podvod...Keď dojdeš tam hore,
už tam chceš ostať navždy…
Ja som ale radšej zdrhol do Nemecka, na toto som nemal žalúdok…
Vtedy sa kopali hroby, vieš, mal som proste len držať hubu, a nevychádzať von… Zaplatili mi
garsónku, na kraji Berlína… vtedy sa kopali hroby, kto z koho, rozumieš, mafia a všetko…
(ujo Jaro šeptá)
ujo Jaro
Ešte stále ma špehujú, viem to, preto nikam nechodím, jedine na nákupy, a potom sedím vo svojom
apartmá… Aj minule som ho videl... Išiel som si kúpiť večer cigary a sledoval ma taký chlapík v
baloňáku… ale na mňa si neprídu, ja poznám tie ich metódy!
(postupně větší a větší paranoja)

****
slečna Maruna
To byla docela sympatická mladá číšnice...
Mně vždycky víc bavilo povídat si s mladší generací, mně nějaké dědkovské kecy nezajímají, to je
pod moji úroveň…Minule tu báby hráli na louce petanque, a tvářili se jakoby jim bylo dvacet...to je
směšné...
Ale tady ten pokojík je opravdu krásný… řekla bych že až v duchu Ludvika 14, jen mně rozčilují ty
kýčový obrazy na zdech...
Tak zítra máme na programu, ještě krásnou Trnkovu zahradu a Imaginárium v místní galerii…
(může zase projít postupně do němčiny, kdy mluví o Trnkově výstavě)
slečna Maruna
(usíná)
Já vím, že si myslíš, že mám v bytě bordel, a neříkej, že ne… Ale mně se to proste nechce uklízet,
vždycky uklidím jednou za rok, před odevzdáním bytu, když se stěhuji do dalšího bytu, když mi
vyprší platnost nájemní smlouvy… hahaha…
Já vím, že si myslíš, že jsem bordelářka, ale já stejně většinu času trávím na hotelových pokojích,
tak proč bych doma uklízela…
slečna Maruna
(zvesela)
A ješte bychom si mohli dát něco malého na dobrou noc, nebo je restaurace už zavřená? Mám chuť
na kremroli…
Ne nadváhu určitě nemám, ani zvýšený cukr, ani cholesterol, i tlak mám v normě. A kosti v
naprostém pořádku, protože nosím u sebe pytlík gumových medvídku...obsahují kolagén... ten
pomáhá na kosti… hahaha.
Ale tady tenhle hotelík je vážně krásný...klidně bych si tady prodloužila pobyt...recepční říkala, že tu
mají volno, že tu můžeme zůstat, jak dlouho budeme chtít! To je skvělé!
slečna Maruna
(usíná)
Byl ženatý, chodili jsme spolu tajně asi pět let, to mi vyhovovalo, ale to bylo dávno, stejně už je po
smrti…
Děti? Nad těmi jsem nikdy nepřemýšlela…Zdědili by sklony k depresím, a to by nebylo dobrý.
...
Já jsem měla žít v nějaké staré době!

Postupně jakoby mluvila ze spaní. Vykládá o zámečku v Častolovicích, nejdřív česky, pak projde
do němčiny, islandštiny, francouštiny...
slečna Maruna
(ze spánku)
Zděděné sídlo nesplňovalo standardy bydlení pozdně renesančního šlechtice, proto Friedrich z
Oppersdorfu († 1615) zahájil stavbu renesančního zámku. Má čtyřkřídlou dispozici kolem téměř
čtvercového nádvoří s patrovým panským křídlem s arkádovým ochozem a protější přízemní
hospodářské zázemí.
(google transl.)
Nach dem Tod von Ota von Oppersdorf (Sohn von Friedrich von Oppersdrof und Magdalena von Donín,
dessen Plastikwappen im Sturz des Durchgangs zum Schlosspark angebracht sind) im Jahre 1646 wurde
František Karel Libštejnský von Kolowrat bis 1658 Hüter seiner minderjährigen Kinder in Častolovice.
Eftir að hafa náð meirihlutaaldri og andláti bróður hans, var Častolovice tekin við af Ota syni Jan Václav,
en eftir lát hans árið 1676 var kona hans Anna Eleonora, fædd í Kolowrat, skipuð forráðamaður búsins sem
minniháttar synir. Árið 1682 skiptu synir hennar Jan Václav, Jan Josef og Jan Eusebius Rudolf búum föður
síns. Á þeim tíma tilheyrði Častolovice hinum enn ólögráða Jan Rudolf. Tveimur árum síðar var tekin
ákvörðun um að selja vörurnar.
Après avoir atteint l'âge de la majorité et la mort de son frère, Častolovice a été repris par le fils d'Ota, Jan
Václav, après la mort en 1676 de sa femme Anna Eleonora, née à Kolowrat, a été nommée tutrice du
domaine en tant que fils mineurs…

slečna Maruna
Tak Crème brûlée říkáte? Já sice nejsem rodilej francouz, ale Crème brûlée se podle mne řekne
správně Crème brûlée … měli vás to aspoň naučit, aby jste nedělal ostudu!
Já jsem byla ve Francii před deseti lety, ale jako lingvistka jsem princip jejich jazyka pochopila
hned…
slečna Maruna
No, mne ty mladí přijdou někdy skutečně divní. Mají možnost všechno si vygooglovat, všechno se
naučit, čím víc informací, tím míň vědomostí… A oni úplně hloupnou, nepamatují si vůbec nic! To
já vyjmenuji z hlavy všechny hlavní města!
Belgie – Brusel
Malta – La Valletta
Afghánistán – Kábul
...
slečna Maruna
Oni čumí jen na sociální sítě, to mne nezajímá, to jsou kraviny… někdo mi říkal, že tam o mně
psali, ale to mi je srdečně jedno…
A dneska nás ještě čeká chorálový koncert vážné hudby v místním neogotickém kostelíku!
(chorálová hudba)

Do hudby zní pomluvy jejích žáku, jako hlášky ze sociálních síti:
Ona má kníra, všimili jste si…?
Minule měla zase úplně rozmazané šminky, vypadá jak Krakonoš!
Můj otec se ptal, že co to je za kreaturu, haha...
Prý vypadá, jako egyptská mumie, co vylezla z hrobu.
Je to tlustá píča!
Troska level max!
A taky výsměch z dětství slečny Maruny: Podívejte jaká je ošklivá... a to je holčička nebo
chlapeček?
...
slečna Maruna
Cože? Teď se podává večeře, ale já za chvíli musím na koncert chorálové hudby? No ale…
A co je k večeři? Dušená mrkev s kaší? Blééé…
A třešnová bublanina? Tak já si dám jen tu bublaninu…
Kakao? Vy jste se zbláznili?
Já piju přeci jen lungo, to by jste měli už dávno měli vědet! Měli by jste znát zpaměti přání vašich
ctěných, stálých hostů!
****
pan Vratislav
A tak jsem se pustil do práce na této tělocvičně. Řekl jsme si, že to bude už opravdu poslední.
Nejdřív podlahu: vytmelit, zarovnat, nakreslit čáry, základní lak, vrchní lak… pak jsem opravil
kruhy, žebřiny, zašil žíněnky, opravil kozu, koně, doplnil výplně medicinbalům, rozuzlil lana, dotáhl
šrouby na basketbalové desce, upevnil basketbalové koše a sítě…atd.
Bylo to jak za starých času, proste uděláte práci, a hned vidíte výsledek!
Né jako dneska:čekáme na granty, čekáme na příspěvky, čekáme na hodnocení… A když nepřijdu
tak co?! Stejně si to mezi sebou rozdělí privilegovaná skupinka Sorosovců!
pan Vratislav
Tělocvična se postupně změnila na nádhernou sportovní halu. Zástupkyně a ředitel mi děkovali se
slzami v očích… povedlo se mi skoro umělecké dílo, pane Sršeň… rozumíte, že? Takovou tělocvičnu
by nám mohli závidět i v Německu!
Jediný, co mně mrzelo, že ty děti čuměli na to nářadí, jakoby to v živote neviděli...Chápu,že po pěti
letech bez tělocviku zpohodlněli, ale nemyslel jsme si, že budou až tak tupě civět, jakoby je štvalo,
že mají konečně tělocvičnu!
No ale nechal jsem to na vedení, učitel tělocviku si je určitě zpacifikuje!
pan Vratislav
Práce na poslední tělocvičně mě vyčerpala fyzicky, ale byl jsem konečně spokojený! Síly mám ještě
pořád dost!
Dokonce mne navštívilo i pár novinářů, pochválil jsem se jim se svými sbírkami. To jsem vám ještě
neříkal, pane Sršeň, ale mám dvatisíce druhů nůžek, dokonce i nůžky na stříhání velbloudů...taky
busty státniků, pak desetisíc různých reklamních per, tisíce vizitek, staré psací stroje, staré žehličky,
tisíc smaltovaných cedulí, obaly od parfémů… a další a další sbírky… jsem sběratel...

(titulky z novin: Důchodce nelenil a sám zrekonstruoval starou tělocvičnu…
Šikovný a pracovitý důchodce je nejen poctivý řemeslník, ale dokonce i vášnivý sběratel!)
pan Vratislav
Koho by nepotěšilo, stát se na stará kolena celebritou. Konečně někdo ocenil mojí práci, konečně
se lidi dozvěděli, kolik je na světe poctivých řemesel a řemeslníků. A o těch by se mělo psát a mluvit,
namísto těch zkurvených slepic a buzíků, co se producírujou na večírkách, a myslí si, že jsou něco
víc!
(hudba free jazz.)
pan Vratislav
Dokonce jsem si vychutnával i tu synovou kapelu. Asi to není až taková kravina… Tak jsem se
smířil s tím, že každý máme svůj variant, nebudu ho nutit do svýho řemesla, když ho to nebaví…
Každý ať si žije svůj spokojený život...
No… ale pak se stala taková událost, která způsobila téměř katastrofu…
****
paní Zdena
(telefonuje synovi Jirkovi)
Jirko, promiň, že tě otravuji, ale Jana volala… Peťa je v Ostravě ve vazbě, pry se porval na
autobusaku...a ten druhy pak umřel v nemocnici…
Jana říkala, že může dostat až deset let za zabiti…
Ja nevim, co mám dělat…
paní Zdena
Já když jsem se to dozvěděla, ja jsem nejdřiv necitila nic. Mne to bylo v tej chvíli úplně jedno...jako
bych byla úplně bez pocitů, rozumíš?
Vždyť je to dospělý muž, je to jeho život…
Ale pak…
Můj syn je vrah???
(skoro brečí, ale ustojí to)
paní Zdena
V práci mi dali Neurol. A když jsem uklízela na JIPce, tak se mě ten mladý doktor Novák ptá:
„Zdeno, co jste tam dělala na tom autobusáku? Prý jste se porvala...to bych do vás neřekl,
Zdeno…“ ( smích)
Musela jsem se z toho začít smát...
Ale co mám dělat? Mám brečet? Nebo se mám zabít? Byla jsem špatná matka?
Jirka je takové zlatíčko, a Peťa…
Víš, já už jsem jednou chtěla sežrat prášky, jak mi Peťa vzal důchod a neměla jsem ani na večeřu.
Tak jsem volala Jirkovi, a brečela mu do telefonu, že se zabiju… pak mi poslal peníze, ale byl
nasrany, že mu řikam take věci… Já byla zoufalá, no… Co bych si bez Jirku počala, možná bych
byla už pod drnem…

...
paní Zdena
Hele, Jana říkala, že prý Peťovi přidelily nějakeho dobreho právnika...že prý jdou důkazy, že je
nevinný.
A poslal mi dopis.
Píše:
„Ahoj maminko, píšu ti, abys to konečně slyšela i ode mě. Nic jsem neudělal, jsem nevinný.
Já jsem jen šel na autobusák. Rozešli jsme se s Janou, tak jsem si šel hledat bydlení,
potkal jsem Vysírku, co provokoval a měl blbý kecy. Ale nenechal jsem se vytočit. Já jsem mu jen
dal dvě facky a šel dál…
A pak druhý den pro mě došli policajti, že prý jsou svědci, že jsem ho zrasil. Ale to není pravda! Já
tam nebyl, maminko. Neboj, to bude dobrý, mám super právníka, bije sd za mně jako lev, ten mně z
toho dostane. Mami, já bych něco takového nikdy neudělal! Mám jen smůlu, že jsem byl v blbým
čase na blbým místě.
Miluju tě maminko...“
paní Zdena
Ja nevim… Ja už nevim, čemu mam věřit… Jdu si radši zakuřit.
...
Ale tak uvidíme. Měl by mít soud v Ostravě, za tři měsíce… Chtěl poslat peníze, ale já mu nebudu
posílat žádné prachy.
Řekla jsem Jirkovi, že ho prosí o televizu, (jinak se tam prý zblázní), tak mu Jirka poslal televizu…
Snad to bude jen nějaká úřednická chyba... A ty týdny, co si odsedí ve vazbě mu prý pak proplatí,
když by to byl omyl…
Třeba má pravdu, třeba opravdu nic neudělal, jen byl v blbym čase na blbym míste…
V blbym čase… na blbym mistě...
(policejní zápis:
Pachatel způsobil oběti otřes mozku deseti ranami pěstí do spánku, kopnutím do hlavy, a
následnou ranou zasazenou těžkým kovovým předmětem… Bylo také zjištěné vnitřní krvácení do
žaludku, způsobené silným kopnutím do břišní dutiny oběti...)
.
paní Zdena
Minule mi praskl křečák, musela jsem jit na převaz...taková bolest...musím si to mazat mastí…
Když bude nejhůř, půjdu na operaci, ale víš, že ja nerada pod kudlu…
Jo, já vím, tohle se dá i ambulantně… ale to bude dobre, namazala jsem to kaštanovou mastí, už to
je dobre...
Jsem si minule koupila Nugetu a natírám si ju na chleba... nemám ani na nic jiného chuť, ale ta
Nugeta, to mi normálně zlepšuje náladu...sladký, to já můžu… A cigárka, díkybohu za ně!
Jáááu, ale ty křečáky občas bolej jak sviňa.

Aj s těmi zády, to už jsem měla jít před sto lety na operaci, jak jsem tehdy spadla z koně v
osumnásti, ale já pod kudlu nejdu, se bojím, že bych zůstala na vozičku...to radši ať umřu…
Teda tady jsou některí tak hnusný hroby… Zlaté písmo, obrovské náhrobky anděla... To muselo být
strašně drahé…
No ale co ti lidi z toho maj, když už jsou stejně pod drnem? Chápeš?
Ja určitě nechcu žadny drahý pohřeb, jen spálit a rozsypat. Ja nic nepotřebuju, jen aby mi na
pohřbu zahráli tu písničku: „Nad stádem koní“
Víš kterou?
(zpívá píseň od Buty)
paní Zdena
Poslyš, mám novinky, říkala Jana, že mají fakt důkazy, že Peťa tam nebyl… teď měl mít přelíčení,
jen nedošli svědci - ti bezďáci… Ale prý už i jeden policajt potvrdil, že Peťa to neudělal!
Tak si představ, ti policajti na ně čuměli, jak se perou, že se nebudou cpát do rvačky bedzomovců…
A viděli toho druhýho, jak tam leží, ale nevolali ani sanitu… protože tihle bezďáci většinou do
nemocnice ani nechcou...Tak ho tam nechali ležet, a on umřel…Chápeš? Aj policajti se na něj
vysrali!
Ale můj Peťánek s tím prý nemá nic společneho!
…
paní Zdena
Představ si, co se mi dneska stalo?
Jsem si chtěla vytáhnout peníze, a úplně jsem zapomněla svůj pin kód… A vůbec jsem nevěděla, co
mám dělat, naťukala jsem to třikrát blbě a pořád mi to psalo: inkorekt, či co…
A takový mlaďaci za mnou, úplně nasrani, že zdržuju… měli blbý kecy, jako: „důchodce by neměli
ani pouštět k bankomatům…“
Debilové! Kdyby se aspoň půlku v životě namakali jako já!
Tak teď nevím, co s tím. Volala jsem na infolinku, a tam mi řekli, že chcou jakési heslo, co jsem
kdysi zadávala, ale to už si nepamatuju… No, nebylo to lepší za starých časů, jen s vkladní knížkou
do banky?
Včera jsem byla úplně chcipla, celý den jsem ležela u televize… Kdybych aspoň mohla do práce, ale
sotva projdu z obýváku do koupelny…
paní Zdena
Peťa furt čeká na to přelíčení, nakonec se to přesouvá na další rok, ale říkají, že to bude dobrý…
stále tvrdí, že on za nic nemůže.
Jana za ním byla, prý brečel, že jí a děti miluje, že se vráti jako jiný člověk, že už nebude pít, že se
změní… Tak to jsem zvědavá jestli se konečně poučí…
No nic jdu si ještě zakuřit, a pak půjdu domů… Asi si dam zas ten Neurol, poslední dobou nějak
blbě spim… ale z toho Neurolu budu zas jak vypatlaná...achjo.

4. scéna
ujo Jaro
(elegantně oblečený, jakoby se vyfešákoval na rande, ale je to dost retro imidž)
No, juniorka, dnes je veľký deň, predstav si, konečne mi došiel dôchodok z Nemecka! Oslavujeme,
pozývam ťa na večeru, aby si videla, že si viem vyhodiť z kopýtka, že nie som až taký držgroš!
Čo si dáš? Na ceny nepozeraj! Ja by som doporučoval mušle…
ujo Jaro
Takto to musíš otvoriť, pocitrónuješ a vcucneš do seba… Tieto mušle som kedysi mal skoro každý
večer na večeru, keď som chodil do Kanady, poľovať na medvede…
Hovoril som ti, ako som chodil do Kanady na medvede?
Aha…
ujo Jaro
(odchází na záchod. )
Ospravedlňujem sa, ale musím si zasa odskočiť...vieš my starší páni, máme už problémy s
prostatou, ale to raz pochopíš…
Ujo Jaro
(vrací se z WC vyschízovaný)
Ja som vedel, že ma špehujú, úplne som to cítil v kostiach… Neobzeraj sa, ale tamten, čo sedí za
tebou… teraz som ho stretol u pisoáru...cítil som, že ma pozoruje celú dobu… teraz sa robí, že si
číta v mobile, a predtým telefonoval, ale stále na mňa zazerá… Stále su mi v pätách, hovoril som ti
to, nemal som vyliezať von… počuj, ja si ešte odskočím...hneď sa vrátim!
...
Ujo Jaro
(telefonuje)
Prepáč, juniorka, že som zdrhol z tej reštiky... peniaze ti samozrejme pošlem, aby si vedela, že nie
som nejaký odkundes… ale sledujú ma, je to takmer isté, dokonca som našiel v lampičke plošticu!
Pritom všetci tí, o ktorých som niečo vedel, sú už buď v base, alebo mŕtvy… Tak čo odo mňa stále
chcú???
Ale ja asi viem… myslia si, že viem ešte viac… prisahám, ja som nikdy nikoho nezabil, vedel som o
nejakých, čo to urobili, ale… Veď, ja som nedokázal zabiť ani toho medveďa v Kanade!
(l ituje se a pláče)
ujo Jaro
Ale vieš čo ma potešilo? Dozvedel som sa, že mám právo aj na kanadský dôchodok! Stretol som
známeho, vraj by mi to vedel vybaviť papiere, keby som mu dal nejakú sumu... Žil som tam síce len
mesiac, ale dá sa všelijako ojeb… ehm, poriešiť…Možno budem dostávat aj kanadský dôchodok, no
nie je to super?
ujo Jaro

Na tú univerzitu tretieho veku už nechodím, tam by si ma ľahko našli... ale venujem sa samoštúdiu!
Teraz ma zaujíma poker a akcie… Zistil som, že sa dá obchodovať s akciami aj po internete, vieš…
Ja som bol vždy dobrý na počty, aj na strednej ma učiteľ stále volal k tabuli dopočítať zaňho
príklad…
ujo Jaro
Keď sa to všetko skľudní, a prestanú na mne visieť…
Kto, kto?! No proste ONI… to ti nemôžem povedať kto!
Skrátka, potom si dáme stretko, a všetko ti poviem… A ak budeš chcieť, tak ta kľudne zoznámim aj s
Formanom, mali sme spolu točiť film, ale…
ujo Jaro
Vážne? On už je mrtvý???
Tak, tak...s Menzelom! Aj on?
Fakt? No vidíš bardi odchádzajú... A kto ostane? Aká ste vy vlastne generácia? Čo po vás ostane?
A o čom vlastne točíš ten dokument, juniorka?
Počkaj, počkaj o akých pamätníkoch? To ti pripadám taký starý?!
A čo tam budeš všetko zverejňovať? To si ma akože celú dobu nahrávala?! Ty to všetko točíš?
Akože úplne všetko?!
Ty si, ty si ...takto sme sa ale nedohodli…
Ty patríš k nim, ty si volavka!
Ježiš... ja som idiot... ja som si myslel, že si študentka… Ty patríš k nim, preboha!
Nie, už ti neverím ani slovo, už ťa nechcem niky vidieť rozumieš?! Nikdy!
Bože,už sú tu, to je ich auto, vidím ich pod oknami… a teraz som počul nejaké kroky pred
dverami…
Jaro šeptá, pak už jen hluchý tón telefonu...

***
slečna Maruna
(podrážděně)
Kvalitní káva, vážený pane, by měla být spoluprací sladkosti, příjemné ovocnosti a lehké hořkosti,
kde všechny chutě dohromady tvoří komplexní chuťový požitek - to by jste jako číšník v kavárně měl
mít nastudované!
slečna Maruna
No a teď ze mě ještě bude dělat blbce, že prý „tady nejsme v kavárně“
Servíruje tu takovou břečku a ještě je drzý!
Dneska si nikdo není ochotný nic nastudovat...Všichni jsou tak líní, tahle generace skončí ve
čtyřiceti s Alzheimrem!
Kam nás to zase táhnou? Poslední dobou mám pocit, že tady dělají čím dál hnusnější kafe, a to
ubytování taky nestojí za nic- A dneska ani nevyvětrali peřiny… a nevyměnili ručníky... a furt tu
cítim nějaké výkaly a smrdí to tu stařinou!
Nevíš, proč jsou tu samí dědci a báby? To je nějaký zájezd důchodců z Bohumína, nebo co?
Hahaha…
Jsem unavená, trochu si zdřímnu, a pak půjdeme na tu výstavu...
slečna Maruna
(jakoby se propadala víc a víc do snu, mele páté přes deváté, a opakuje se)
Já se učím jazyky rychle. Anglicky jsem se naučila v Angli, tam jsem se starala v hospicu o dědky a
báby, takhle nechceš dopadnout, osraná prdel, lžičku neudržíš v ruce...ale ty nádherné gotické
katedrály, britské kafíčka...
Angličani jsou jako průvodci mnohem profesionálnější než tady u nás... Vím, co to je dělat
průvodce, člověk musí být přesný, nesmí vynechávat fakta…
Říkám si, že to byli nejkrásnější časy, když jsem si chodila po těch anglických kostelíkách...to jsem
ještě měla docela sílu, a ušla jsem i několik kilometrů denně!
Já bych v dalším životě nejradši dělala průvodkyni v nějaké anglické galerii…
Bože to už je pět? Tak si dáme svačinku… dneska tu výstavu nestihneme…
Cože je dnes k večeři, bramborová kaše s párkem? Já chci normální jídelníček, chci něco sladké…
Tady jsme přeci v restauraci, a ne v domově důchodců, ne?
Prosím? Kdeže jsme?
Vy si ze mě děláte srandu, neumíte pořádně vařit! Já odcházím! Odhlásím se, a ty poslední noci
vám nezaplatím!
Haló, kde je tady východ? Kde je tady východ?
(hlasy sestřiček z domova důchodců, kteří se zmatenou paní Marunu snaží ulidňovat, zřejme ji dají
nějaký prášek na uklidnění)

(Sen: Maruna jako průvodkyne v nějakém britské galerii vykládá o obrazu *Smrt s Bublifukem,
nebo o nějakém jiném obrazu, na kterém figuruje smrt)
***
pan Vratislav
Stal se v podstatě jen takový malý neškodný průser, ale strašně se to zdramatizovalo:
Nějaký chlapeček na tělocviku lezl na kozu a spadl...
Pane Sršeň, řeknete mi, kolikrát se za našich času někdo na tělocviku udřel, nebo spadl? A nikdo to
neřešil…
A tady tenhle malý tlusťoch, vyžraný hambáčem z toho zkurvenýho americkýho McDonaldu - jebnul
z kozy, a narazil si ruku.
A z týhle hovadiny udělali jeho rodiče úplnou aféru: žalovali učitele tělocviku, a pak se začali
stěžovat další rodiče, prý jejich děti chodí domu unavené, že se na ně kladou vysoké nároky, hlavně
na tělocviku… Prý, když nebyla tělocvična byl klid, žádná zranění…
Stěžovali si i na mně, snažil jsem se jim to vysvětlit, říkám
„Lidi, co jste se zbláznili? To se mi ještě nestalo, aby se někdo stěžoval na moji práci, nikdy bych si
nedovolil nechat v tělocvičně poškozené nářadí! Ale vždyť se nic nestalo, chlapeček spadl, to se
prostě stává, než se ožení, zahojí se mu to!“
Jenže oni se do mě pustili jak vosy, jakože:
„Co vy se do toho serete, nejsou to vaše děti, dostal jste prachy, tak buďte rád… celá tahle
tělocvična škodí zdraví našich dětí…“
A pak nějaký chytrák zahlásil, že by tady měli přijít na kontrolu inspektoři z Bruselu!
...
pan Vratislav
Pane Sršeň, neuvěříte, ale oni skutečně přišli…
Dva kokoti z Bruselu přišli zkontrolovat kvalitu tělocvičny! To jsem ještě nezažil, aby moje poctivé
řemeslo někdo kontroloval! Nějaký ignorant, co tvrdí, že koně, kruhy a žebřiny prý nejsou v
pořádku! A prý jsou dokonce životu nebezpečné!
pan Vratislav
A fraška pokračovala dál, rodiče sepsali petici, že nechtějí tělocvičnu, a vše se vrátilo do starých
kolejí… A pak jeden z rodičů, jakýsi podnikatel Kovář vyhlásil, že on by si tu tělocvičnu vzal do
pronájmu, a udělal by z ní prodejnu golfovýho příslušenství...Všichni byli z jeho nápadu nadšeni!
Musel jsem se vyjádřit!
Já jim říkám:
„Lidi, mějte rozum! Jste se zbláznili úplně? Vy radši zničíte vlastním dětem tělocvičnu, a uděláte tu
prodejnu pro zbohatlíky?“
A voni prej ať se do toho nepletu, že jsem jen obyčejný roboš, a jestli nemám co dělat v důchodu, ať
si koupím křečka nebo kanárka!
Co jsem měl dělat, jen jsem mávl rukou a řekl, že to budou do smrti litovat, protože víte, pane Sršeň
to není o mně, ale oni škodí vlastním dětem!
...

pan Vratislav
Pane Sršeň, nebudete tomu věřit, ale… podnikatel Kovář opravdu předělal tělocvičnu na obchod s
golfovým nářadím, chápete to? To mi hlava nebere!
Ale já vím, že tohle všechno platí Soros, všechny ty hajzly z EU, aby nám tady nosili ty americké
modely, chtějí z nás udělat úplný ovce!
No a pak se ještě rozhodli, že to nářadí koně, kozy, žebřiny, basketbalové koše... vyhodí na smetiště!
Chápete, nové, nepoškozené nářadí!
A to už jsem se fakt naštval, a říkám jim, že si to tedy vezmu!
A oni, že ne, protože podle nějakých nařízení EU se to má všechno zlikvidovat… jako toxický
odpad!
Tak jsem se tedy radikálně rozhodl sám, nebudu se natahovat s kreténama, ale to nářadí jim
nenechám! Půjčil jsem si starou Avii a v noci jsem si to všechno tajně odvezl na chalupu
Kompletně jsem chalupu vyzdobil, manželka si myslí, že jsem se zbláznil... Ale podle mně se zbláznil
spíš svět tam venku…
pan Vratislav
A teď se konečně dostávám k důvodu, proč vám píšu...Přišlo mi soudní předvolání, prý jsme
nezákonně ukořistil soukromý majetek… Chtějí na mně podat žalobu… Potřebuju právníka, který
uvažuje selským rozumem…
Proč bych měl platit za krásné, nové věci, které chtěl ten debil Kovář nechat spálit?
Slyšel jsem o vás, že jste skvělý právník, nejlepší ve svém oboru...
Pomozte mi, stala se nespravedlnost, a největší škodu utrpěli ty děti, co nebudou mít nikdy tělocvik!
pan Vratislav
Abych si vyčistil hlavu, odstěhoval jsem se s manželkou na chalupu... všude tu mám kousky
tělocvičny, ze stropu visí kruhy, tyče, lana, basketbalový koše, spíme na žíněnkách; na žebřinách
sušíme prádlo; metací stůl používáme místo jídelního; kozu a koně používáme na sezení...
Zkrátka, celá chalupa se změnila na nádhernou tělocvičnu.
Já to nářadí vracet nebudu, já se o něj postarám, tak jak jsem se staral celý život a poctivě
vykonával svoje řemeslo!

****
paní Zdena
Tak si to představ - dneska jsem byla zase na šichtě, a poslali mne uklízet na rehábko, namísto tej
mladej, Dita se jmenuje… prý jestli bych za ní nezaskočila, bo musí s děckem k doktorovi… Tak
jsem to vzala… No, tam byl bordel, jakoby to nikdy nikdo neuklízel!
Já nechápu tyhle mladé, ani práci neudělají pořádně!
A na mne pičujou, prý stará důchodkyně, co bere pracu mladým…
Jo, a kde jsou ti všicki mladi?
Tak ja su nenažrana, a jim se nechce makat!
No, ale pak přišla vedoucí, a říkala, že to určitě není moje vina, že já jen zaskakuji, ať si to uklidí
Dita. Že já jsem pracant, jen si prý moc otvírám držku…
Chápeš to? Tolik let tam dělám a ona mne takhle ztrapní před ostatníma...že jsem drzá...kdyby mi
to řekla mezi čtyřma očima, ale takhle...
Já už tam končím, kašlu na ně, to si radši najdu prácu u Ťamana, nějakou dokladačku na štyri
hoďky denne, práce je dost, ja se nebojim…
Prej si otvírám hubu… já mela studovat archeologii, to mne vždycky zajímalo! Egypt a ta historie,
ale protože přišli rusáci...však víš…
Já tak nesnáším rusáky, ten národ by se měl vyhladit!
Nevzali mne, kvůli rusákům! Kvůli nim se tady mrcasim a dřu cely život!
Jdu si radši zakuřit!
paní Zdena
Ti říkám, ti mladí ani nehnou prdelí…
Ale Jana si konečně musela najít práci, když jí Peťa už prachy nenosí…
No, přišel na psa mraz. Našla si brigádu v oplatkárně v Opavě… už měla aj výplatu… ale si teď furt
stěžuje, jak ju bolej záda…
Já ji říkám, „holka makáš teprv měsíc a už tě bolí záda???“
Já makala celý život, v Santě, u pásu, a ještě jsem se starala o dvě deti…Starej, ten nikdy s ničím
nepomohl, radši seděl v hospodě...
A zvládla jsem vychovat dva krásný kluky…
Ja jsem vždycky chtěla mít děti… a nakonec jsem neřešila s kým...a tak to dopadlo...ale nestěžuji
si…
...

paní Zdena
Dneska jsem uklízela na LDN, a tam ti byla taková mladá holka, celá se klepala, ani lžíci neudržela
v ruce, musela jsem jí pomoct nakrmit… prý má Parkinsona...a teprv dvacetdva let!
To je hrůza... člověk by měl být rád, že je zdravý...
Jinak v práci jsem jim řekla, že ještě udělám dva měsíce a končím… Prosili mně, ať zůstanu... tak
jsem slíbila, že jestli by jim hořelo, tak zaskočím, ale jinak na ně seru...
Když mne potřebujou jsem jim dobrá, ale za zády pomlouvaj…
A za ty roky co tam makám mi nedali ani pořádný pracovní pantofle… z těch jejich trepek mám
úplně ztvrdlou kůži na patách, kdybych si nekoupila tu brusku, tak mám paty jak kámen!
Ale… Jirka si konečně našel holku! Vypadá sympatická, podle fotek na fejsbuku, přijdou mne
navštívit...konečně není sám…
On je šikovnej, ten si umí vydělat, programátoři se dneska mají dobře… On byl vždycky spíš na ty
počty, taková hlava...
No a Peťa bude mít už konečně příští měsíc soud, ale má dobrého právnika. Mají důkazy, že tam na
tom autobusáku fakt nebyl, že šel jen náhodou kolem…
Peťa bude určitě propuštěný, vždycky byl divoky, ale nevěřím, že by někomu ublížil... můj Peťánek…
...
paní Zdena
Tak...
Peťa mel včera soud, dostal deset let... On tam fakt byl, mají ho na kameře…
Já ti mám někdy pocit, že můj život je jak na kolotoči…
Bude sedět na Mírově, mezi těma největšíma grázlama…
Já už na to kašlu, je to jeho život… já jsem se o něj starala…
Nebo myslíš, že jsem vychovala vraha?
...

paní Zdena
Peťa psal, že na tom Mírove je to docela v pohodě... Myslela jsme, že tam bude se samýma
vrahama, ale prý je to docela dobrá basa, že tam mají i sporty, možnost pracovat, že maká a
sportuje... chlastat tam naštěstí nemůže... třeba se změní…
Bude to pro nej poučení... třeba ho pustí po pěti letech za dobré chování...
Peťánek byl vždycky pracant, když byl střízlivej...jeho si vždycky chválili, on byl poctivej pracant,
po mně! On tam bude určitě pracovat…a pak mu sníží trest...
...

paní Zdena
Tak si představ, Peťa psal, ať vzkážu Jirkovi, ať mu pošle prachy, prý potřebuje spravit zuby,
40tisíc na opravu zubů, aby se cítil víc sebevědomeji… v base…
No a Jirka tady byl na víkend, tak jsem mu ten dopis ukázala...jen kroutil očima... Tak televizu mu
zaplatil, poslal mu pět litru na vitamíny, a teď ještě zuby?
Já se z toho musím jen smát…já na něj už fakt kašlu, Petr snad nemůže být ani můj syn… ne, nechci
se rouhat...
Ještěže mám Jirku...
Byl u mně s tou svojí, Martina se jmenuje, docela sympaťačka, ani víno nepila, kafe si taky nedala...
Říkám si, jestli ona není těhotná? To by bylo krásný, mít vnoučátko…
...
paní Zdena
Dneska mi zase přišel dopis od Peťu... Psal z basy, že se dal na víru Ježise Krista, že prý to všechno
pochopil, že se teď kaje za všechny svoje hříchy, a pak se očistí a začne novou cestu… psal, že tam
za ním chodí nějaký farář a s tim se mu dobře povídá...
No já nikdy moc na tyhle věci nejsem… Jen z donucení jsem s vámi chodila do kostela... Ty s
tetkami jste byli takové až moc panbičkářky... teda promiň, že ti to tak říkám, mami... Vím, že ty si to
brala vážně, ale já prostě v Boha nevěřím.
Já zažila dost, abych věděla, že žádný Bůh není… na pohádky nevěřím!
Ale jestli to Peťovi pomůže... Radši ať se modlí, než aby chlastal…
...
paní Zdena
Tak mám vnoučka…A ty pravnoučka...
Takové malinké kuřátko, ale úplné zlatíčko, můj malej, Filípek se jmenuje a je to celý Peťánek…
Tedy Jirka!
Já už bych si tady vedle tebe tolikrát nejradši lehla, takový klid tady máš pod těmi lípami...
Už jsem si aj tuhle říkala, ať už to všechno skončí…
Ale teď jak se narodil ten malý Filípek, tak bych ještě chvilku…
(zní píseň)
Nad stádem koní
Podkovy zvoní, zvoní
Černý vůz vlečou
A slzy tečou. A já volám:
Tak neplač můj kamaráde
Náhoda je blbec, když krade
Je tuhý jak veka
A řeka ho splaví
Máme ho rádi, no tak có, tak có, tak có!
Vždycky si přál

Až bude popel, i s kytarou
Vodou ať plavou
Jen žádný hotel s křížkem nad hlavou
Až najdeš místo
Kde je ten pramen a kámen co praská
Budeš mít jisto, patří sem popel
A každá láska
No tak có, tak có, tak có!
...
KONEC

