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Denis – Student medicíny, který se však věnuje více večírkům a studentskému životu, než 

samotnému studiu. Je trochu rozmazlený svou matkou, která se o něj až přespříliš stará. Jeho 

nejlepší kamarád je Robin.  

Robin – Studuje s Denisem medicínu a vymetá s ním večírky. Je zdánlivě trochu nesmělejší, 

má „štěstí“ na neobvyklé situace. 

Anik  [anyk] – Momentálně Denisova holka. Nejde daleko pro uštěpačnou poznámku. Má 

Denise ráda, ale bojí se že jí opustí. Trochu jí vadí, že je Denis pořád s Robinem místo s ní. Je 

umělecky založená, ráda maluje. Mluví převážně spisovně, to jí dodává umělecký glanc. 

Alexa – Kamarádka Anik je pro každou špatnost a je správně střeštěná. Momentálně nemá 

žádného přítele, ale líbí se jí Robin. Je velice temperamentní a veselá. 

paní  Březinková – Je to matka Denise. Zahrnuje ho přehnanou péčí, je přehnaně starostlivá. 

Stále mu volá a zajímá se co dělá. Bude se objevovat pouze její hlava nad kulisou, tak že si 

stoupne třeba na  židli či stůl, bude vidět tak po prsa. Vždy když mu zavolá, rozsvítí se pod ní 

barevné světlo a začne mluvit.  

slečna Antonie – Zvědavá sousedka v důchodu, které nic neunikne. Chodí sbírat drby do 

kostela. Hrozně jí leží v žaludku, že se vedle ní nastěhovala parta mladých lidí, která neustále 

budí nějaký rozruch. 

Bílý sen – Začne se objevovat poté co Denis pozře tajemnou rostlinu Aztéckých kmenů 

Toloache. Nikdo jiný kromě Denise ho nevidí a mluví pouze k němu. Je to žena oblečená celá 

v bílém. 

Divák – Uskuteční telefonní  hovor. 

Celý příběh se odehrává ve studentském bytě, kde bydlí Denis s Anik, neustále je u nich na 

návštěvě Robin.  

Scéna 

 

dveře 

postel 

věšák 
zrcadlo 

židle 

koupelna 

stojan 

barva 

kuchyně 
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Obraz 1 

(Úvodní scéna je zhasnutá. Zvoní mobilní telefon, scéna se rozsvítí. Denis si sedá na postel a 

zvedá telefon. Je jen v trenýrkách a ponožkách.)   

Denis: Prosím. 

Březinková: Ahóój Denísku. (její hlava se rychle objevuje nad scénou) 

Denis: Ahoj mami. 

Březinková: Si ve škole? Nechybí ti něco? 

Denis: Jo jsem ve škole, nevím kam teď dřív skočit. (Zpoza něj se zvedá z postele Anik. Je 

v pyžamu.)  Musím se hodně učit. Teď zrovna studuji anatomii. (Když to říká, tak před ním 

přechází Anik. On ji lehce chytá za ruku a dívá se na ní se na její postavu.) 

Březinková: Máš teplé ponožky? 

Denis: Jooo, mám teplé ponožky. (Podívá se na ponožky. Anik odchází  do koupeny.)  

Březinková: A punčocháče sis vzal? 

Denis: Ne, mami! Punčocháče už nosit nebudu, punčocháče prostě nesnáším. 

Březinková: Víš, že máš dnes narozeniny? 

Denis: Vím, oslavíme to až přijedu domů. 

Březinková: Všechno nejlepší broučku a dávej na sebe pozor pusu a pa pa. 

Denis: Tak ahoj mami… 

Březinková: Jo a Denísku… 

Denis: Ahoj mami. (zavěsí) 

Anik:  Ta tvoje matinka je ale starostlivá. (volá z koupelny) 

Denis: Někdy se tou její láskou až dusím. 

Anik:  Někdy mám pocit, že na ní mám žárlit. (přichází a sedá si mu na klín) 

Denis: Nemáš proč. 

Anik:  Všechno nejlepší k narozeninám. (dává mu pusu a jemně ho povíská ve vlasech) 

Denis: To bude chtít nějakou oslavu. 

Anik:  Ty slavíš pořád něco… raději by si měl jít do školy, takhle z tebe doktor nebude. 

(zvedá se a jde k zrcadlu) 

Denis: Dneska tam byl Robin. To je v pohodě, pak si to od něj opíšu. (obléká si kalhoty a 

tričko) 

Anik:  V pohodě, v pohodě to známe a pak budeš mít zas honičku. Takže dneska večer je 

oslava? (upravuje si vlasy u zrcadla) 
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Denis: Jasně Anik! Mohla by si přivést i tu tvou kamarádku, co se vrátila z Francie. Jak se 

vlastně jmenuje? 

Anik:  Alexa. A proč jako? (uraženě) 

Denis: Myslím, aby tu Robin neseděl tak sám. 

Anik:  Hlavně aby tu byl Robin, to si celý ty. Mám pocit, že bydlím s Robinem a ne s tebou… 

Tak já jí přivedu. 

Denis: Hned se neurážej. Víš, že to nemám rád. (zvedá se a jde k ní) 

Anik:  Vím a proto to občas dělám. 

Denis: Ty a ty tvoje nálady…nikdy je nepochopím. 

Anik:  To ani nemusíš… Jdu se upravit. (odchází do koupelny) 

(hlavními dveřmi přichází Robin) 

Robin: Čau. 

Denis: Čau Robe. Jak bylo ve škole?  

Robin: Nuda, jako vždycky…Je tu Anik?  

Denis: Šla do koupelny.  

Robin: To je dobře, mám pro tebe novinu. 

Denis: Jakou?  

Robin: Vlastně to dnes úplně taková nuda nebyla. 

Denis: Co se stalo?  

Robin: Prohrál si sázku. 

Denis: Kterou? 

Robin: Tu sázku týkající se slečny „Svaté“. 

Denis: Tu o jejím spodním prádle?  

Robin: Přesně tu.  

Denis: Kecáš… Dokaž to! 

Robin: Důkaz číslo jedna. (hodí mu červená tanga) Důkaz číslo dvě. (hodí mu fotku) 

Denis: Nekecáš…pěkný. Jak si to dokázal? 

Robin: Sám nevím. Na přednáškách moc nejsem, tak jsem potřeboval doučování. Představ si, 

doučovala mě z biochemie. Doučujeme, doučujeme a najedenou někde mezi benzenovými 

jádry a uhlovodíky zjišťuju, že biochemie v praxi může být i zábavná…Víš Denisi, to se mi 

občas stává. 

Denis: Jsi frajer. 

Robin: Jsou tvoje nech si je. Máš památku na prohranou sázku. 

Denis: Díky rád, máš u mě flašku, sázky plním. Musíš mi říct podrobnosti.(dychtivě) 
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(Zvonění a bušení na dveře) 

Antonie: Haló, otevřete já vím, že tam jste. 

Denis: Ne, už je tu zas. (Denis rychle stává z postele a roztržitě dává tanga do bundy na 

věšáku.) 

Denis: Dobrý den paní Antonie (otvírá dveře) 

Antonie: Stále slečna, stále slečna…Tohle jsme si nedomluvili. Co to tu bylo včera za rámus? 

(vtrne dovnitř) 

Denis: Nic jste nemohla slyšet. Leda že by jste poslouchala za dveřmi.  

Antonie: Co si to dovolujete. A kdo odnesl z nástěnky tu květinovou výzdobu chryzantém i 

s těmi barevnými vzory? Tak teď mlčíte! 

Robin: Čas? 

Antonie: Takový mladý a už je takhle drzí. Vtrhli jste do tohoto domu a obrátili tu všechno 

vzhůru nohama. (nadhodí peřinu na posteli) Nic není tam kde má být. 

Denis: Ano, slečno Antonie. 

Antonie: Od té doby co tu jste, tak se tu po domě potulují divní lidé. Dokonce jsem tu viděla i 

černocha. Za ním přijdou ta drogová komanda, Arabové a Františkáni.  

Robin: Františkáni? 

Antonie: Dnes jsem to četla v novinách, je toho teď všude plno, ale já to tak nenechám. 

Napíšu stížnost! (odchází) 

Denis: Ano, slečno Antonie. (zabouchává za ní dveře) 

Robin: Ano slečno Antonie, ano slečno Antonie (v žertu k Denisovi) 

Denis: Houby slečna…stará panna je to. Z nudy strká do všeho nos. 

Robin: Hele, viděla černocha?  

Denis: Má z něj asi šok. 

Robin: Viděla nejspíš našeho Raymonda, když včera večer odcházel. 

Denis: Určitě ho viděla. Řekneme mu, ať jí dá příště k Vánocům tikající budík zabalený 

v arabských novinách. To si užije. (smějí se) 

Anik:  Jen si dělejte legraci ze starých lidí, až začne dělat opravdu problémy, budete se divit. 

(Přichází z koupelny. Je už převlečená do civilu.) 

Denis: Nezlob se Anik. Víš že jsem to nemyslel zle, ale ona umí být tak protivná. 

Anik:  Jen se nevymlouvej. Ahoj Robe, ráda tě vidím. 

Robin: Já tebe taky Anik. 

(Zvoní zvonek.) 

Anik:  To bude Alexa otevřu.  



 - 6 -

Denis: Tak brzy? 

Anik:  Byly jsme domluvené, že zajde. (otvírá) 

Alexa: Na schodech mě nějaká paní praštila hůlkou. (drží se za rameno)… 

 Ahoj všem! (vesele) 

(holky se obejmou) 

Anik:  Představuji vám Alexu mojí kamarádku. Denis a Robin. 

Robin: Ahoj. 

Denis: Ahoj. 

Alexa: Takže ty si Denis, konečně tě poznávám, už jsem o tobě dost slyšela. 

Denis: Anik toho napovídá. 

(Alexa stojí mezi Robinem a Denisem, oba si je významně prohlédne a pak mluví k Anik.) 

Alexa: Dva…  Ty si tu teda žiješ. 

Anik:  Neee můj je jen Denis, ale Robin je tu skoro jako doma. 

Alexa: Takže ty si volný? (přitulí se k Robinovi a úplně ho hltá) 

Robin: Víš že máš Anik docela sympatickou kamarádku, ani ses nepochlubila.  

Anik:  Alex nech kluky, musíme ještě spolu něco vyřešit.(odtrhává ji) 

Alexa: Ale... 

Anik: Kluci chtěli jít na procházku, pokud vím. (tlačí je ke vchodu)  

Denis: To nevím. 

Anik:  Tak teď už to víš. Potřebujete se provětrat, vypadáte opravdu hrozně. 

Denis: Vážně? 

Anik:  No jen se nezdržujte a nevracejte se dřív než za dvě hodiny.  

Robin: Tak my teda už půjdeme. (kouká významně na Alexu a ona na něj) 

Denis: Necháme holky chvíli spolu, nakoupíme něco na tu oslavu narozenin. 

Anik:  Správně.Pa, Pa  

(zavírá za nimi dveře) 

Alexa: Co chceš řešit? 

Anik:  Denis se semnou určitě rozejde. (smutně) 

Alexa: Proč myslíš? 

Anik:  Pořád je s tím svým Robinem nebo ve škole a na mě nemá vůbec čas.  

Alexa: Nemá čas? Vždyť si ho skoro vyhodila. 

Anik:  Ale ne teď… Jindy je pořád pryč. 

Alexa: A ty ho nechceš ztratit. 

Anik:  Stále s někým flirtuje a laškuje, já nevím kam až to zajde. 
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Alexa: A co chceš dělat? 

Anik:  To právě nevím. Doufala jsem, že my poradíš. 

Alexa: On má dnes ty narozeniny. Viď? 

Anik:  No právě, myslela jsem, že je to dobrá příležitost něco změnit. 

Alexa: Chceš vědět co o tom psali v Barevné dívce nebo v Trendy ženě? 

Anik:  To je jedno, tak povídej. 

Alexa: Takže podívej, v rubrice pět způsobů jak si udržet kluka psali… Za prvé říkejte mu 

nejméně dvacetkrát denně MILUJU TĚ. Za druhé svému klukovi nechávejte volnost, za třetí 

dávej pozor, když flirtuje s jinou kamarádkou a za čtvrté odstraňte všechny jeho kamarádky. 

Anik:  Nic proti tvým časopisům, ale to mu raději něco namaluji… Neříkala si, že jich je pět? 

Alexa: Ano, a za páté použijte bájnou indiánskou rostlinu Toloache, která svými účinky 

zajistí věčnou lásku. 

Anik:  To zní ale zajímavě! To by snad stálo za pokus. Pokud to ovšem není nějaký výmysl, 

asi už jsem zoufalá. 

Alexa: Bude to pravda psali to v Barevné dívce! Ostatně dá se to koupit v čajovně. 

Anik:  Vážně, no tak to mi o tom musíš povědět víc. 

Alexa: Takže podívej nejdřív… 

(Děvčata se dávají do veselého hovoru, do kterého začíná hrát hudba a na jevišti se stmívá.) 

Obraz 2 

(Scéna je prázdná. Vcházejí kluci, jsou udýchaní a smějí se. V ruce mají tašky.) 

Robin: Tak to se povedlo, Antonie se zblázní! Víš jak je na toho psa fixovaná. 

Denis: Zaslouží si to, neměla otvírat dopisy z naší schránky, to se zkrátka nedělá. 

Robin: Ale zavřít tu její Elzičku do botníku, to už je trochu moc. 

Denis: Skoro se tam nevešla, je moooc dobře živená. 

Robin: Člověče to zvíře si žije líp než mi. 

Denis: Dneska si budeme taky žít. Místo obvyklého chleba s chlebem si dáme do nosu. Mám 

přeci narozeniny! (Vytahuje z tašky láhev šampaňského a různé pochutiny. V průběhu dalšího 

rozhovoru zdobí oba pokoj narozeninovou výzdobou.) 

Robin: Holky jsou pryč. 

Denis: Asi vyrazily do města. 

Robin: Vymýšlejí jistě nějaký překvapení na ty tvoje narozeniny. 

Denis: Myslíš? To je docela možný. 

Robin: Co by se ti líbilo? 
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Denis: Gogo tanečnice. (vyhrkne) 

Robin: Nebo rovnou striptýz! (přisazuje si) 

Denis: Striptýz? 

Robin: To se stalo na večírku u Rajmonda. (Denis nevěřícně kroutí hlavou.) No vážně! Holka 

objednala svému klukovi k narozeninám striptérku. Jmenovala se Kleopatra. 

Denis: Křestním nebo příjmením? 

Robin: To už nevím, ale ty její tvary byly vskutku pyramidální. 

Denis: Hmm, myslím že nic takového neobjednala. 

Robin: Taky myslím že ne. 

Denis: Anik taková není, ale stejně mě někdy dohání k šílenství. Od tý doby co jsem s ní, 

nemám vůbec čas na žádný jiný holky, na jiných party a vlastně vůbec na nic. 

(Zvoní telefon.) 

Denis: Haló! 

Březinková: Ahóój Denísku! (Rychle se objevuje nad scénou podsvícená hlava.) 

Denis: Rád tě slyším mami. (zdrceně) 

Březinková: Jak se máš broučku? Co si měl dnes k obědu? 

Denis: Já nevím… Snad nějakou omáčku nebo tak…fakt přesně nevím. 

Březinková: Nemáš ještě hlad? Nechceš dovést něco k jídlu? 

Denis: Mami hlavně sem nejezdi, jídla mám dost. 

Březinková: Nepotřebuješ ještě něco? 

Denis: Ne mami. 

Březinková: Tak si pěkně oslav ty tvoje narozeniny a mysli na slušné vychování. 

(Zvoní domovní zvonek a je slyšet bouchání na dveře.) 

Denis: Ano budu mami, někdo zvoní, tak ahoj. 

Březinková: Tak pa pa pa měj se hezky broučku. 

(Robin otvírá dveře, dovnitř v padne Antonie a v ruce má vodítko s obojkem.) 

Robin: Dobrý den paní Antonie. 

Antonie: Stále slečna, stále slečna to si vyprošuji. Neviděli jste mojí Elzičku? Já jí všude 

hledám a nemůžu jí nikde najít, tohle mi ještě nikdy neudělala. (plačtivě) Musím se podívat 

jestli není tady, byla jsem snad už úplně všude a nikde není. 

Robin: Naposledy jsem jí viděl, když jste šla do kostela s vaší přítelkyní. Uvazovala jste jí u 

vchodu. 

Antonie: S kterou přítelkyní? 

Denis: Měla kudrnaté vlasy a byla čerstvě oholena. 
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Antonie: Jak se to vyjadřujete o paní Drahomíře? Té nadbíhal už pan Héger, to je nějaká 

persona…a to jí tenkrát bylo sotva dvanáct let. Ne takový mladý cucák jako jste vy. Kdepak 

je ten můj pejsek. Elzičko! Elzičko! (odchází) 

Robin: Tak to bylo o fous.  

Denis: Málem uvázala nás na to vodítko. 

Robin: Snad půjde dnes brzy spát, abychom mohli večer trochu slavit. 

Denis: Robine, ta má lehký spaní, budeme muset ještě něco vymyslet. Jinak tady bude slídit 

celou noc. 

Robin: Mohl bych pro ní udělat můj oblíbený recept vanilkové tiramisu s Brufenem. 

Denis: Skvělý nápad. 

(Anik s Alexou se vracejí z nákupů.) 

Alexa: Ahoj! 

Robin: Ahoj! 

Denis: Čau. 

Anik:  Chudák paní Antonie! 

Denis: Stalo se jí něco? 

Anik:  Už na ní přišlo stáří…blouzní, klepe na botník a povídá si sním. 

Robin: Asi má ráda své boty. To je celé. 

Denis: Já si taky musím občas vážně promluvit se svýma trenýrkama. 

Anik:  To si celý ty…všechno zlehčuješ. 

Alexa: Nechte toho, Anik ti koupila něco k narozeninám. 

Anik:  Všechno hned prozradíš, chtěla jsem ho překvapit až večer. 

Alexa: Dej mu to teď, já už se nemůžu dočkat. 

Anik:  Tak jo. Všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám miláčku. Ať si šťastný, zdravý, 

ať se ti všechno daří a tady máš něco ode mě. (dává mu pusu a podává mu krabičku) 

Denis: (čte) TOLOACHE…MADE IN COLUMBIA. 

Anik:  To je můj první dárek. Můj druhý dárek bude to, že tě ráno probudím, způsobem který 

máš úplně nejradši. (eroticky) 

Denis: Vážně, ty umíš vždycky vybrat ten nejlepší dárek. Myslím, že dnes půjdu brzy spát. A 

tohle? (ukazuje na krabičku) 

Alexa: To jsou vitamíny! 

Anik:  Alexa to neřekla úplně správně, to jsou indiánské vitamíny, které používali už staří 

Aztékové, aby se měli více rádi. 

Denis: Teď už začínám rozumět, jak ty dva dárky souvisejí. (lišácky) 
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Alexa: Tak to vyzkoušej. (nedočkavě) 

Denis: Teď blázníš? Nenecháme to radši až na ráno? 

Anik:  Neboj se a ochutnej to. 

(Denis otevře krabičku a sní část obsahu.) 

Alexa: Tak jaký to je? 

Robin: Tak řekni něco! 

Denis: Nefunguje to, je to asi nějaký starý listí. 

Amik:  Musíš chvíli počkat a uvidíš. 

(Začne hrát pomalá muzika, bílé světlo, všichni na scéně jsou zpomalený, kromě Denise. 

Objevuje se Bílý sen a přichází pomalu k Denisovi, pohladí ho a mluví.) 

Bílý sen: Jdi za světlem květinového prince a zanech pouti za Pánem dýmajícího zrcadla. 

(Klidně odchází…světlo zhasíná a hudba přestává hrát. Denisovi se podlamují kolena a je na 

omdlení.) 

Denis: Viděli jste to?! (vyděšeně) 

Anik:  Co jsme měli vidět? Jsi pořádku miláčku? 

Alexa: Potřebuje na vzduch! 

Anik:  Pojď půjdeme se projít. 

Denis: Anik řekni, že si to viděla. Viď? 

Anik:  Já jsem to myslela dobře, promiň mi to. Musíme teď rychle na vzduch, pojď. 

(Anik odchází s Denisem ven.) 

Alexa: Snad bude v pořádku. 

Robin: Nevypadal moc dobře, ale jak ho znám za chvíli bude v pohodě. 

Alexa: Jak dlouho se znáte? 

Robin: Hodně dlouho, ale tebe ještě moc neznám. (sedá si k ní na postel) 

Alexa: A chtěl by si mě poznat? 

Robin: Chtěl. Kdyby si chtěla, naučil bych tvou hezkou nožku skládat poezii. 

Alexa: To by si vážně dokázal? 

Robin: A možná ještě mnohem víc. (Sahá jí na nohu a sundává jí botu.) 

Alexa: Ty si mi nějaký hrrr. Jestli pak si trochu nevymýšlíš? (trochu se odtahuje) 

Robin: Jestli si zvědavá, tak ti to předvedu. 

Alexa: (chvíli váhá) Jsem.  

Robin: Pojď trochu blíž. (Robin jí dá trochu barvy na palec u nohy.) 

Alexa: Tak jo. 
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Robin: Poezie se nejčastěji zabývá mužem a ženou. Každý zvlášť se cítí velmi osaměle. 

Teprve až ve dvou se z nich stávají úplní a opravdoví lidé.  

(Přitom jak k ní mluví kreslí její nohou na zeď srdce.) 

Alexa: To si řekl hezky. A co ještě? 

Robin: Poezie má mít srdce a to jsem právě tvou nožku naučil. 

(Políbí se. Scéna se pomalu zhasíná, pouze bodové světlo ještě chvíli svítí na nakreslené srdce 

a pak se zhasne úplně.) 

Obraz 3 

(Rozsvěcuje se scéna Robin s Alexou leží na posteli. Denis klepe na dveře.) 

Denis: Co tam děláte!? Proč jste se zavřeli? 

Alexa: Rychle obleč se! (Robin je vcelku oblečený, jen si rychle obléká triko.) 

Robin: Už jdu! (Popadne flašku co má po ruce a otvírá dveře.) Kde jste? Už na vás čekáme, 

my už s Alex trochu slavíme. 

Anik:  Opravdu? Proč máš na ruby tričko? (Robin si rychle obrací tričko.) 

Denis: Co to děláš Alex? 

Alexa: Já rovnám postel, to je hrozný, jak jste jí nechali neustlanou…Už jsem se na to 

nemohla dívat. Tak a je to. 

Anik:  Máš pravdu Alex, já už jsem si dlouho říkala, že ta peřina potřebuje trochu provětrat.  

(s pohledem na Denise) 

Robin: Je ti už dobře? 

Denis: Je mi fajn. Potkali jsme Rajmonda, tak jsme zašli na jedno ke Zdechlý mušli.  

Anik:  Představ si, že tam vůbec neměli ženské záchodky a Denis pořád koukal na tu paní u 

výčepu.  

Denis: Nezačínej! Viděla si, jak je tlustá? Už dvanáctý měsíc nám tvrdí, že je těhotná… Ale 

to je přeci jedno. Teď by jsme se měli začít věnovat těm mým narozeninám, mám chuť 

oslavovat. (vykřikne) 

Robin: Jooo oslavovat!  

(Poskakují po pokoji.) 

Anik:  A není ještě trochu brzy, jsou teprve tři. (utne je) 

Denis: To sice jsou, ale tak co… (pokukuje po lahvích) 

Alexa: Počkejte! Zahrajeme si nějakou hru… (prosebně)  

Anik:  Já jsem pro, přeci nebudeme pít jen tak. Můžeme si zahrát…třeba…třeba… ANO/NE. 

Robin: Jee, to je pro děti. (otráveně) 
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Alexa: Už jsem dlouho žádnou hru nehrála, kluci...(prosebně) 

Denis: To je nuda, když se o nic nehraje. Museli bychom se o něco vsadit. Třeba že budete 

muset mýt nádobí celý měsíc nebo tak. 

Anik:  Dobrá budeme mýt nádobí a když prohrajete vy, tak s námi strávíte víkend na 

nákupech oblečení. 

Robin: Ani nápad! To se nemůže s mytím nádobí vůbec rovnat. 

Anik:  Dobře tak jinak, když vyhrajete, tak se budeme s Alex minutu líbat. 

Alexa: Anik? (zděšeně) 

Anik: Neboj vyhrajeme. 

Robin: Tak to beru! 

Denis: Jasně. 

Anik:  Bezva. Počkejte moment, jenom si něco ověřím. 

(Rychle otevře dveře. Tam přistihne Antonii, jak poslouchá za dveřmi. Ta něco zamumlá a 

odejde.) 

Anik:  Tak teď už můžeme začít. Pravidla jsou jasná, musí se odpovídat stále ANO a vykonat 

co se od vás žádá. Kdo odpoví NE, prohrál. Začneme my, protože jsme hezčí. 

(Holky si sednou naproti klukům a začnou se tiše radit. V průběhu hry všichni popíjejí.) 

Anik:  (Anik vstane a jde k Denisovi) Tak otázka číslo jedna. Miláčku, půjčíš mi kreditu?... 

Víš, že tě miluju. 

Denis: ANO… drahoušku tady je. (cedí mezi zuby) 

Anik:  Tak a už máme za co nakupovat. (radostně) 

Robin: Teď je řada na nás. (přisedá si k Alexe) Alex políbíš mě? 

Alexa: (předstírá ostych) Ale tak tedy ANO. (líbají se) 

Denis: Noo, to byla zatraceně těžká otázka. To si vymýšlel hodně dlouho. Takhle chceš 

vyhrát?   

Anik:  Dobrá teď zase my. (Vstává a jde k Robinovi, dívá se na Denise.) Robine, dáš mi 

polibek? 

Robin: Denisi je to jen hra…ANO. (Anik ho políbí do záklonu. Denis se ošívá není mu to moc 

pochuti. Anik si odchází sednout a užívá si svůj pocit vítězství.) 

Denis: To už by stačilo. Nebudu si brát už žádný servítky. (zarputile vstane) 

Robin: Jdi do toho naplno! (tlesknou si) 

Denis: Anik vyjmenuješ mi všechny ženské postavy ze seriálu Nestoudné cvičitelky delfínů 

šestá řada Plážové hrátky?  

Anik:  Na to tě užije, koukat celý dny na ty blonďatý nádhery. 
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Denis: Já čekám… 

Anik:  Tak tedy ANO. Je to Megan, J.C. [džej sí], Samanta, Casandra a … 

Denis: A? 

Anik:  Já nevím, jak se jmenuje ta poslední vyzáblina. 

Denis: Aha takže jsme vyhráli. 

Anik:  Carmen! 

Denis: Sakra! Málem už jsme vyhráli. 

Anik:  Možná bych měla přidat i Marcelu. 

Denis: Co to říkáš žádná Marcela tam není. 

Anik:  Není ale volala ti minulý týden, když sis tu zapomněl mobil. 

Denis: To musel být nějaký omyl. 

Anik:  Měl si jí uloženou v mobilu jako MARCELA VOLAT V DUBNU. 

Denis: V dubnu to je nějaká blbost. 

Anik:  Jenže ona zavolala už v březnu, tak co mi k tomu řekneš. 

Denis: Zavolala prostě dřív. Skoro jí neznám, nemám teď kvůli tobě na nic čas. 

Anik:  Tak jí schválně zavoláme a uvidíme. Kde máš mobil? (jde do bundy pro jeho mobil) 

Denis: Co to do tebe vjelo, prosím tě neblázni. 

(Jak hledá mobil, tak si všimne červených tang v kapse bundy a vytáhne je.) 

Anik:  Co to je? 

Denis: To jsou tanga. 

Anik:  To vidím, ale čí jsou? 

Denis: Moje ne. 

Anik:  To by ještě scházelo…Kde se vzaly v tvojí bundě? 

Denis: Víš já nevím, jak bych ti to přesně vysvětlil. (Dívá se prosebně na Robina, ale ten mu 

příliš nepomáhá.) 

Anik:  To by si ale měl vědět a to honem! 

Denis: Víš…já…ehmm…jak bych ti to teď honem…Chtěl jsem se vcítit do role 

ženy.(vyhrkne) 

Anik:  Vcítit do role ženy. Co je to za nesmysl? 

Denis: Víš jak pořád říkám, že nerozumím těm tvým náladám. Tak jsem myslel, že to takhle 

lépe pochopím. 

Anik:  Ty si je nosil? 

Denis: Už to tak vypadá. (souká to ze sebe) 

Anik:  Ty si se úplně zbláznil! Kde si je vzal? 
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Denis: Ty jsou mojí mámy. 

Anik:  To ti mám všechno věřit? (Natáhne je. Jsou opravdu hodně malý a odvážný.) Takovu 

pohádku, takovej blábol.  

Denis: Anik já ti to všechno vysvětlím. 

Anik: Prosím tě už mi nic nevysvětluj, maminka mi to říkala hned, nic si s ním nezačínej. 

(natahuje) 

Denis: To není jak to vypadá. 

Anik:  Vypadni!  

Denis: Rád! 

(Denis zahodí bundu a naštvaně odchází, třískne dveřmi. Anik padne na postel a začne brečet. 

Robin jde za Denisem.) 

Alex: Anik neplač (uklidňuje jí) 

 (Scéna se stmívá, hraje hudba.) 

Přestávka 

Obraz 4 

(Scéna je zhasnutá, hraje hudba, která postupně mizí. Pak začne zvonit mobilní telefon. 

Najednou se do tmy nad scénou objeví dvě různobarevně podsvícené hlavy, každá na opačné 

straně kulis. Je to Robin a Alexa volají si.) 

Robin: Ahoj Alex. Jak se daří s Anik? 

Alexa: Špatně, brečí v koupelně. Nechce Denise vidět. Co Denis? 

Robin: Taky špatně, začíná se opíjet v hospodě. Ty kalhotky byly ode mne, byla to jen taková 

legrace. Nepatří žádnému jeho záletu.  

Alexa: Já si to myslela, nemůžeme to takhle nechat. 

Robin: Dyť si ubližují.  

Alexa: Musíme je usmířit, tohle přece nemůže být konec. 

Robin: Souhlasím, tak mě průběžně informuj, nějak to vymyslíme. Jinak jak se máš ty? 

Alexa: Jde to, ráda tě zas uvidím. 

Robin: Já tebe taky. 

Alexa: Měj se hezky, ahoj. 

(Hlavy zmizí, hraje kratičká hudba.  Po chvíli se rozsvěcuje celá scéna. Na scéně je už Alexa, 

právě zavěšuje mobil, když v tom přichází z koupelny Anik a sedá si na postel.) 

Anik:  Je pryč a už se nikdy nevrátí. (natahuje) 

Alexa: Neboj vrátí se uvidíš. 
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Anik:  Dopadnu stejně jako moje babička. Tu opustil děda jednou na Vánoce se slovy:“Jdu 

vysypat koš.“ Odešel za jinou a už se domů nikdy nevrátil. (propuká v pláč) 

Alexa: Denis takový není. 

Anik:  Ale je! Já už ho stejně nikdy nechci vidět. Ať si jde…budu zas žít jako dřív. Budu zas 

víc malovat a chodit do literárních kaváren. Doženu všechno, co jsem zanedbávala kvůli 

Denisovi. 

Alexa: Nemluv takhle. 

Anik: Budu zase volná umělkyně, která už se ve mně ztrácela. Pojď půjdeme do kavárny. 

(rozevlátě) 

Alexa: Když ti to zvedne náladu. 

Anik:  Budu zpívat a žít… 

(Scéna nepostupně  zhasíná. Hraje hudba.) 

Obraz 5 

(Scéna se rozsvěcuje, Robin otevře dveře a rozhlíží se, jestli je někdo doma.) 

Robin: Pojď prosimtě! (Volá na Denise, ten vchází do dveří evidentně opilý. V ruce má 

květináč s nějakým pitím.) 

Denis: A já nepůjdu, protože jsem pil bublinky a nikdo mě nemá rád. 

Robin: Pojď a nedělej scény. (okřikne ho) 

Denis: Ale nemysli si. Tyhle ty vínové bublinky jsou výborné na krvinky… (klopítne o práh) 

Ty jo, teď ty krvinky mám zatraceně dobrý. 

Robin: O tom nepochybuji. (raději ho posadí) 

(Denis se začíná pochychtávat.) 

Robin: Čemu se zase směješ? (začíná se taky trochu smát) 

Denis: Antonie bude koukat, co jí to vyklíčilo v květináči. 

Robin: Barevné kondomy jistě nečekala. (smějí se) 

Denis: Třeba se ze slečny Antonie konečně stane paní. 

Robin: My jsme taky koukali, když nám před sklep vyskládala ty kopy starých novin. Tak co. 

Denis: Myslíš, že je to definitivní? 

Robin: Jako co? Že se z Antonie stane paní? 

Denis: Ne já myslím to s Anik. 

Robin: Ne, dáte to zas dohromady. 

Denis: Já si radši najdu nějakou holku z novostavby a ne žádnou umělkyni. Teď na to budu 

mít konečně čas. 
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Robin: Jen aby si nepřebral. 

Denis: Představ si, že ona nikdy nedokázala pochopit co je to ofsajd… Nebo…nebo…když 

jsem chtěl kupovat auto, tak ho vybírala podle barvy. 

Robin: (odmlčí se) Denisi, ale takhle je to s každou holkou.. 

Denis: No jo, máš asi pravdu. (sedne si a má špatnou náladu) 

(Hraje hudba vše zpomalené… přichází Bílý sen.) 

Bílý sen: Jdi za světlem Květinového prince a zanech pouti za Pánem dýmajícího zrcadla. 

Poslechni rad Hadí sukně a dále neosedlávej Opeřeného hada. Tak praví duch Aztéckého lidu. 

(Pohladí Denise, muzika utichá a Bílý sen mizí…) 

Denis: Dýmající zrcadlo, Opeřený had… Robine viděl si ho! Viděl si to! 

Robin: Co jsem měl vidět? Si opilej, koukej si sednout. 

Denis: Jsem opilej, jsem opilej…musím si sednout. 

Robin: Koukej se vzmužit! Hele já ti třeba…třeba…něco přečtu, to ti zvedne náladu. (je 

trochu bezradný) Třeba přijdeš na jiný myšlenky. (listuje v novinách) No koukej, zrovna třeba 

tady. To zní zajímavě!  

Poslouchej (čte z novin) 

Šok! Kuriózní případ museli řešit lékaři v Indii. Dva centimetry dlouhý ďáblík způsobil v 

močových cestách čtrnáctiletého indického akvaristy značné problémy. Nešťastný klučina byl 

přijat do nemocnice s bolestmi močové trubice, pálením močových cest a neschopností močit.  

Tam přiznal, že mu rybička vklouzla do penisu, když čistil akvárium. Lékaři Vezhaventhan a 

Jeyaraman, kteří ho léčili, později celý případ sdělili médiím.  

„Když čistil nádrž akvária, držel rybku v ruce. Najednou si musel odskočit na záchod. Když 

močil, rybka mu vyklouzla z ruky a nějak skončila v močové trubici,“ popisují chlapcovu 

verzi neuvěřitelné cesty rybky. Posloučáš Denisi? To je vážně zajímavá zpráva. 

Denis: Jo jo poslouchám. 

Robin: Poté, co lékaři zjistili, že rybka je v močovém měchýři, zavedli chlapci speciální 

pinzetu do penisu a pokusili se rybku vyjmout. Jenže ta byla příliš kluzká a tak nakonec 

museli k jejímu vyndání použít stejnou techniku, jaká se používá k odstranění kamenů v 

močovém měchýři.  

Po jejím vyjmutí bylo zjištěno, že se jedná o maličký, dva centimetry dlouhý exemplář rybky 

bojovnice - Betta genus. No vidíš dobře to dopadlo. 

Chlapec se úspěšně zotavuje, ale nadále musí pro jistotu docházet k psychologovi, aby se 

předešlo případným psychickým následkům. Neví se, zda se i nadále bude věnovat 

akvaristice. Ani o osudu nešťastné rybky agentury neinformují.  

Ty to bylo zajímavý viď? 

Denis: Fakt dobrý, jen nevím co si touhle informací počít. 
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Robin: No a nebo tady, to je něco. Našemu premiérovi okousali zajíci na zahradě salát a 

macešky… 

Denis: Prosím už dost! 

(bouchání na dveře) 

Antonie: Otevřete! 

(Robin otvírá dveře.) 

Robin: Dobrý den paní Antonie. 

Antonie: Stále slečna, stále slečna, tak teď jsem mluvila s paní Drahomírou a ta mi říkala, že 

ten černoch, co se tu včera večer potuloval, šel k vám do bytu. Tak co mi na to řeknete? 

Denis: Co bychom vám na to řekli… Nebavilo nás už uklízet, mýt nádobí a zavírat dveře… 

Robin: Tak jsme si pořídili domů černocha. 

Antonie: Pan farář to říkal, svět se řítí do záhuby. 

Robin: Plánujeme si pořídit ještě černošku. 

Antonie: Babylonská nevěstka, to tu ještě scházelo. Nakonec to skončí sodomií indiánských 

kmenů, ta paní to říkala správně. 

Denis: No jasně indiáni!  

(Odbíhá do kuchyně, nechá tam Robina s Antonií.) 

Robin: Co blázníš? Kam jdeš? Co já tady s ní. 

Antonie: Kam ten dnešní svět spěje. Takhle se stará o návštěvy? (vyčítavě k Robinovi) 

Robin: Jo, už běžím slečno Antonie, nedáte si třeba čaj? Když už jste se pozvala… 

Antonie: Ale víte, že bych si ho dala… Prosím vás, ale žádnou Maracuju nebo Papaju, já 

exotické nesmysly nepiju. To si pamatujte mladý muži, nejlepší je klasický černý čaj. 

Robin: No tak v tom případě, tu mám pro vás jeden opravdu speciální. (jiskra v oku) Tohle je 

klasický černý čaj z Kolumbie. (Vytahuje krabičku TOLOACHE a odsypává z ní trochu do 

šálku. Pak jí ukazuje Antonii.) 

Antonie: (čtě) TOLOACHE. Takový čaj jsem ještě nepila? 

Robin: Tím si buďte jistá, to je kvalitní čaj. Denis byl po něm sice trochu divoký, ale to je 

tím, že on není zvyklý na kvalitu. Na rozdíl od vás, že ano. (zalije šálek vodou) 

Antonie: Samozřejmě, já piji jen kvalitní věci.  

Robin: Tak prosím. 

Antonie: (nedočkavě se napije) Hmm, zajímavé… 

(Začnou hrát v pozadí indiánské bubny.) 

Antonie: No, kde jsem to přestala. Slyšel si to včera v rádiu? (Robin odmítavě kroutí hlavou.) 

No, Tu paní v noční lince seniorů? Jen se nedělej, vždyť je to teď tak populární pořad, každý 
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to poslouchá. Říkala, že kmeny jihoamerických indiánů smilní pouze v korunách stromů 

nejhlubšího pralesa. (Antonie je jako proměněná, v jejím hlase je cítit cosi nového.)   

Robin: Lidé říkají lecos… (potichu) Zvlášť když nemůžou v noci spát. 

Antonie: Říkala že, tyhle kmeny jsou velice náruživý. Vyznačují velice zvláštníma ušima, 

roste jim z nich totiž husí peří! (Začne si zkoumavě prohlížet jeho uši.) 

Robin: Paní Antonie já vás nepoznávám, co to do vás vjelo? (schovává si uši) 

(Přichází Denis s knížkou.) 

Denis: Mám to Robine konečně jsem na to přišel, tady to píšou černé na bílém. 

Robin: Denisi pomoc! (zoufale) 

(Mezitím mu Antonie sahá na ruku, aby si lépe prohlédla jeho ucho. Denis si ho nevšímá a 

čte.) 

Denis: Poslouchej, tak podle Aztéků je matka či bohyně země nazývána Hadí sukní…tak to 

bude určitě moje máma. 

Antonie: Chlapče vždyť ty máš úplně husí kůži. (Sápe se na Robina a hladí ho.) 

Denis: Bůh noci, zla a ničení je Pán dýmajícího zrcadla. Aha… 

Antonie: Správně, lépe to uvidíme před zrcadlem.  

(Když se s ní vidí Robin před zrcadlem, hrozně se lekne.) 

Denis: Bůh větru, Jitřenky a Večernice je zván Opeřený had. 

(Antonie se přestane přetlačovat s Robinem a zaměří svůj pohled dolů.) 

Antonie: Tak možná to nebyli opeřené uši, ale něco zcela jiného?  

(To jí ještě víc rozvášní a sápe se po něm.) 

Denis: Opeřený had? To budou ty moje mejdany a flirty. Květinový princ je bůh kukuřice, 

květin a lásky. 

Antonie: Ano láska! (vykřikne a nastaví vyšpulené rty) 

Robin: Láska. (vydechne a obejme Antonii) 

Denis: Láska (zašeptá) 

(Začne hrát hudba a přichází Bílý sen.) 

Bílý sen: Konečně si pochopil, co je na životě opravdu důležité. Prchavé okamžiky 

Opeřeného hada nenahradí pravý cit.  

(Pohladí ho a odchází…Denis jakoby chtěl ještě něco říct, ale Sen už je pryč. Pak ještě chvíli 

nepřítomně kouká.) 

Denis: Je to vlastně jednoduchý. 

(Denis si konečně všimne těsného obětí nezvyklého páru.) 

Denis: Koukám, že si nás už udobřil s paní sousedkou. 
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(Sousedka procitne jako ze snů a upravuje se.) 

Antonie: To jsem se nějak nechala unést…Stejně tady máte nepořádek. (odchází) 

(Robin neví co má říct – vyhýbavé pohledy) 

Robin: Tak já už radši taky půjdu. 

(tma … hudba) 

Obraz 6 

(Robin přichází zvenku do pokoje jako mátoha. Chce pověsit bundu na věšák, ale ta spadne. 

Chce pověsit klíče, taky spadnou. Mávne rukou a nechá je ležet, jde mátožně k zrcadlu. Čuchá 

si k sobě, zdá se mu, že je  trochu smradlavý. Chce se navonět deodorantem. Nastříká se, ale 

zjistí že místo vůně se nastříkal pěnou na holení. Zdrceně se otočí k divákům.) 

Denis: Už je to se už mnou špatný. (bere telefon a volá domů) 

Březinková: Ahooj Denísku, jak se máš broučku. (objevuje se nad scénou podsvícená) 

Denis: Nic moc mami jsem nějaký unavený. 

Březinková: Tak si pořádně odpočiň a až přijedeš domů, tak ti něco dobrého uvařím. 

Denis: Tak jo mami přijedu. 

Březinková: Jo Denísku a jestli půjdeš ven, tak si vezmi čepici, dneska má být chladno. 

Denis: Samozřejmě mami, čepice je důležitá. Tak mi udělej něco s knedlíkem, přijedu o 

víkendu. 

Březinková: Dobře udělám ti svíčkovou. 

Denis: Tak zatím ahoj.  

Březinková: Ahoj a opatruj se broučku. (Denis si lehne) 

(Tiše přichází Robin s Alexou.) 

Robin: Tiše spí. 

Alexa: Vidím. 

Denis: Nespím. Pojďte dál.  

(V první řadě hlediště začne zvonit divákovi mobil a to dost nahlas.) 

Denis: Nevíte něco o Anik, zkoušel jsem jí volat, ale nebrala to. 

Alexa: Včera jsme byly v kavárně a nemluvila o ničem jiném než o tobě. 

Denis: Zlobí se ještě na mě? 

(K dovršení všeho divák zvedne telefon a nahlas mluví.) 

Divák:  Ahoj, já jsem teď na divadle… 

Alexa: Myslím, že už tolik ne.  

Divák:  Co že potřebuješ?  
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Alexa: Já to s ní domluvím, ona přijde. 

Divák:  Počkej já tě vůbec neslyším… 

Alexa: Hlavně to nesmíš pokazit, je ti to jasný. 

Divák:  Jo takhle, tak já ti ho předám…(Jde na jeviště a dává mobil Denisovi.) 

Denis: To je jako pro mě? Prosím, ahoj Anik! Zlobíš se ještě na mě? 

Anik:  Ahoj, já už se nezlobím. (objevuje nad scénou podsvícená) 

Denis: To jsem rád Anik, tolik jsem ti toho chtěl říct. Přijdeš, uděláme ještě ten mejdan. 

Anik:  Já už tam vlastně skoro jsem. Stojím dole u dveří. 

Denis: Tak pojď nahoru. (vrací mobil divákovi) 

Denis: Díky za pomoc. 

Alexa: Vyměň si prosím tě to tričko, vypadá to hrozně. (Denis se odbíhá převléknout.) 

Robin: Já zatím pustím hudbu. (Začne hrát nějaká party hudba + světla. Robin s Alexou 

tancují nějakou nacvičenou sestavičku. Do toho přichází Anik a volně se zapojuje do 

choreografie. Pak přichází Denis s nějakým novým barevným party tričkem a také se 

zapojuje. Postupně se připojuje i Antonie a Bílý sen-paní Březinková(dvojrole). Úklon + 

děkovačka) 

KONEC 

  


