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U STOLU S KNIHOU

ANTONÍN
Karel. Rozumíš, já chci Karla. Poněvadž Karel, to je král.

MARIE
Tondo! Tuhle do hájovny?

ANTONÍN
Jistá věc, Marie. Takhle bych mu jako říkal, Karle. Mužně to zní, ne?

MARIE
Karle, Karle, Karlíku, dobrá kaše na mlíku.

ANTONÍN
A co se teda líbí tobě? Kryštof, vid’?

MARIE bere si knihu a listuje v ní
Vojtěch, například. No zkus si to jen říct: Vojtěchu!

ANTONÍN
Vojtěchu. Ležíš pořád v pelechu a děláš tam neplechu. To je přeci. . . Bere jí knížku. Ukaž!
Volf, už to mám! Budu mu říkat Vlčíku. . .

MARIE
Táto! Tobě snad. . . Dýchá.

ANTONÍN
Co je, Marie? Snad už. . . ?

MARIE
Dělej, hledej!

ANTONÍN
Kvido, překládá se jako lesní. Kvido Smrček, to je mámo jméno pro lesníka!

MARIE
Něco normálního!

ANTONÍN
Nevim, tady Tichomil. Lze vyložit jako milující ticho. Dobré, ne, do přírody?

MARIE
Á! Vojtěch! A utíkej pro sousedku! Přichází kobylka.

BĚLKA
Yhahá!

ANTONÍN
Mámo, ta naše kobylka taky už, co nevidět. . .

MARIE
Rodí. Rodím!

ANTONÍN
Netrapte mě. Veverka z Žamberka, zas na všechno jsem sám.

BĚLKA
Yhahá!!

MARIE
Táto! Datel, aby ti snad tudle zaklepal! Rychle vodu, horkou vodu! K plotně!

ANTONÍN
Nekřič na mě. Nevidíš, jak obličej mám zelenej? Odchází.

BĚLKA
Yhahá!!!

MARIE
Uf, uf!

ANTONÍN vrací se s hrncem
Vodu, ruce, všechno polejt, at’ je čistý. Zručně, s citem porodníka. Levou ruku sem, pravou
ruku tam.
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BĚLKA
Yhahá!!!!

MARIE
Uf, uf, u fu fuf!!

ANTONÍN levačkou vytáhne chlapečka
A lup. Tu mám kluka. Ten se vyloup!

BĚLKA
Yhahá!!!!!

ANTONÍN pravačkou vyloví koníka
Nu a tady hříbátko!

MARIE
Táto, jen mi ho dej do náruče. Vždyt’ on je měkký jako houbička, hříbeček! Ne, jak houbička
václavka. Bude to Václav!

ANTONÍN
To je jedno, jen abych si odpočal. Jdu si lehnout, Marie, ted’ zas ty se starej, já, já jsem
zgruntu zpocenej.

MARIE
Ty jsi krásný Vašíku. A koník, hm. . . Budeme mu říkat Flekáčku. Flekáčku, jé ty už stojíš!
Tak to musíš taky, Vašíku. Jen se postav. Ukaž, jak máš silné nožísky. Nejde ti to. Tak to
né. To budeme muset rychle nacvičit!

NA KRAJI MĚSTA BLEDÝ

KRÁL vzlyká
Tedy nemám na vybranou.

JONÁŠ
Odpověz přímo jak stav ti velí. Celou zem, či princezny jen?

KRÁL
Ale jestli tomu dobře rozumím, tak celou zem myslíte zcela celou, že, draci milí?

BARNABÁŠ
Jak jinak, bláhovče?

KRÁL
Celou i s princeznami, že?

MATYÁŠ
Sakumprásk. Domy, ourodu i dobytek. A lidi všecky, včetně návštěv. Rozumu máš snad
dost abys to pochopil. Snad včelstva opuštěná necháme tu, ty bez jetele stejně bídně
pohynou.

KRÁL
A za jak dlouho, že byste si je tu vyzvedli, holčičky ty moje, princezničky, batolátka
nevinný?

JONÁŠ
Kdypak tak asi budou nejchutnější? Osmnáct let, že bychom počkali?

BARNABÁŠ
A at’ jsou nedotčené jako panny, slyšíš králi? Jinak nebereme. At’ ni úsměv nevěnují muži
v lásce. Ani myšlenku.

JONÁŠ
Raději sedmnáct let jen posečkáme. Doba je zlá, bratři.

KRÁL
Zlá, moc zlá. Přilet’te raději už za šestnáct, nerad bych zem svou riskoval.

MATYÁŠ
Nu dobrá domluveno.
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KRÁL
Ruku na to. Plácne si s nimi. A ted’ už let’te, chci mít klid. Draci odletí a král pro sebe si
dí: Proč právě já?

NA ZÁPRAŽÍ

NĚJAKÝ SOUSED
Na Václava, na pana synátora tlapíska, ta jeho pusinka, na zdraví, at’ ti dobře č̊urá. Tondo,
ty kluku. . . Napijí se.

ANTONÍN dívá se skze sklenici
Prázdná. Ale ten jalovec je stejně jalovec, pořád vidim.

JOSEF
Slyšim.

JIŘINA
Cejtíš ho, jalovec, ne?

ANTONÍN
Cože?

JINÝ SOUSED
Tak nalej!

ANTONÍN nalejvá
Těžkej, těžkej porod, ale rychlej. Já budu zas brečet.

DALŠÍ SOUSED přichází
Tondo!

ANTONÍN
Já, já jsem tak dojatej.

TEN SOUSED co přišel
Toníku, ty chlape dobrej! První. . . A hned hřebeček!

ANTONÍN
Nalej, dělej, sem tak št’astnej!

TEN SOUSED co přišel, nalévá
Na toho tvýho Flekáčka!

JOSEF
Na Václava!

JIŘINA do dálav
Na čápy, koukněte, už mizí za obzorem.

ANTONÍN
Na budoucnost!

POPRVÉ V UČEBNĚ

UČITEL tak nějak lidsky
Ano děti, září, první září, to znamená, že srpen skončil a s ním i léto. A tak, jak končí léto
a nastává podzim, končí i vaše dětství bezstarostné a počíná dětství zodpovědné. Kruh
přírody se spojuje a ve spoji se setkává. Kam strkáš ty ruce, ty tam vzadu, jak se jmenuješ?
Za katedrou se otevřou dveře a v nich: Václav.

VÁCLAV
Václav Smrček, syn lesníka, dobrý den.

UČITEL
Tebe jsem se neptal. Jdeš pozdě! Neříkej mi, že vám sýček houkal p̊ul hodiny opožděn. A
co to táhneš na laně?

VÁCLAV
Vzal jsem s sebou kamaráda, pane učiteli. Vejde Flekáček.

UČITEL s hr̊uzou vykvikne
Bílý myši! Pryč vy ocáskáři! Napije se, polkne, oklepe se a usměje se. Kluku, ty vypadáš
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jak k̊uň.
VÁCLAV

Jak, prosím?
UČITEL

Ty ne, ten druhej.
VÁCLAV

Ale to je k̊uň, pane učiteli. Flekáček, hřebeček naší bělky Bělky.
UČITEL

Tak tys vzal koně do školy? A hned první den. Dnešek je významným mezníkem v tvém
životě a ty ho znesvětíš koněm! Máš podepsaný cvičky?

VÁCLAV
Ano, prosím.

FLEKÁČEK křičí
Já taky, já taky, všecky čtyři! Pane učiteli, já se tak těším!

UČITEL
Odstup, odstup, zlá sílo! On. . . Napije se, polkne, oklepe se a zatvrdí se. Chcete ze mě
udělat blázna? Nejdřív kluk, co vypadá jak k̊uň, pak k̊uň a pak zas mluví jako kluk.
Šaška ze mě, z pana učitele? Nikdy! A ven! Táhněte ke komediant̊um s tím vaším uměním!
Vyhodí je a zaboucne za nimi dveře.

Z OPAČNÉHO ÚHLU

VÁCLAV
Flekáčku, ty mluvíš?

FLEKÁČEK
Snažím se. Chtěl jsem Ti udělat radost.

VÁCLAV
Jaký tys dobrý kamarád, kv̊uli mně ses i řeč lidskou naučil. A chytrý jsi. Už umíš dvě řeči
a já nic, jen tu naši. Já bych se řehtat nikdy nenaučil. No, yha háa, říkáte tak dobrý den?

FLEKÁČEK
Skoro, skoro, jen trochu víc přídech, na začátku. Yýhahaá, slyšíš to?

VÁCLAV
Ý chahaá?

FLEKÁČEK
Víc vyrazit to íčko na začátku. Yýhahaá.

VÁCLAV
Íhahá?

FLEKÁČEK
Cha cha chá! Tohle nevydržím! Za břicho se popadá.

VÁCLAV
Co je, co se směješ?

FLEKÁČEK
Ale, íhahá znamená bačkora. Představ si to, vejdeš do stáje, chceš pozdravit a řekneš:
Bačkora! Cha cha cha cha cha cha chá cha!!!

VÁCLAV
Já se to nikdy nenaučím, já prostě nemám talent na cizí řeči. Jakto, že tobě to tak jde?

FLEKÁČEK
Koně dospívají rychleji. Však ti to p̊ujde, uvidíš.

VÁCLAV
Ted’, když mě vyhodili ze školy.

FLEKÁČEK
Nejlepší škola je stejně život. Něco si najdeme.
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VÁCLAV
Já nevím. . .

FLEKÁČEK
Co říkal ten učitel? Ke komediant̊um běžte! To je nápad!

VÁCLAV
Víš jak se stydím.

FLEKÁČEK
Jen se neboj, Václave. Najdem kejklíře, třeba, já už si s ním jistě nějaký číslo domluvím,
ty klobouk do ruky a vyhrajem si peněz, žes to neviděl.

NA NÁVSI PŘED MARINGOTKOU

ŘÍPSKÝ
A nyní velevážené obecenstvo se poněkud přesuneme. Zde já, Matěj Řípský, loutkář d̊usledného
citu vám v úctě předvedu strašlivou a skutečnou tragedii, a sice jak Faust . . . Vytáhne
Fausta.

FAUST s úklonou
Mori turi te salutant neboli dobrý den.

ŘÍPSKÝ
. . . se d’áblu upsal. . . Vytáhne Mefistotela.

MEFISTOTELES s širokým úsměvem
Peklo v duši Vám všem! Pro sebe: Ble ble ble.

ŘÍPSKÝ
A nyní, ctěné publikum, již síra bude dštít k vaší, doufám naprosté, spokojenosti.

FLEKÁČEK
Pane, pane komediante, nepotřebujete koně, koně k vozíku? Rádi bychom k vám do učení.

ŘÍPSKÝ
Nu dozajista. A mluvícího dvojnásob! Ovšem nyní posečkej, koníku drahý, neb drama se
počíná.

MEFISTOTELES
Slyš Fauste a dveře otevři mi. Zde smlouva tvojí krví podepsána!

FAUST
Vari od mojeho prahu obludo smrdutá. Do p̊ulnoci ještě patřím sobě sám.

MEFISTOTELES rozrazí dveře
Nasedej. Ted’ sýček odtroubil ti.

SÝČEK z lesa
Hú, hú!

ŘÍPSKÝ strašlivě se lekne
Co, co bylo to? Zasípe. Ňák to se mnou. . .

VÁCLAV
To houkal sýček tudle z paseky za Vejražkovejma.

ŘÍPSKÝ
Příznačné. Cítím, že srdce už mi. . .

FLEKÁČEK
Pane!

ŘÍPSKÝ
Umírám. Koníku můj milý, tobě tu káru komediantovu odkazuji.

FLEKÁČEK
Ale pane loutkáři. . .

ŘÍPSKÝ
A nezapomeň, dobrý koni, že ta maringotka je celičká kouzelná.
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VÁCLAV
Umřel.

FLEKÁČEK
Vidíš Václave? To svoji v̊uli osud vyjevil. Nasedej, já se zapřáhnu a můžem rovnou vyrazit.

DORT – TAM

KRÁL
Ach vy moje trojčátka. Šestnáct let, co jste se narodila. Dnes na den. A na hodinu.

SLAVĚNA
Juj táto, už jsme skoro celé ženy, vid’?

BOŽENA
Pamatuješ, pět nám bylo nebo asi, víš jak ch̊uva zpívala. . .

BLAŽENA zpívá
Když trojčátka trojčí, král má oči sojčí. Vysvětluje. Jako vykulené, žes je dycky měl,
tatínku. Ozve se děsivé zat’ukání na veřeje. Král si bojácně rozšíří zornice, zbrunátní a
zbledne. Jeho tělo jak by zmohla předsmrtelná křeč. No přesně takhle stáls tam táto jako
samo utrpení.

KRÁL
Dcerušky! Já zr̊uda, co jsem to jen. . . Znovu někdo silně buší do dveří: ŤUK, ŤUK, ŤUK.
Ach! Padá k zemi podlomen.

TŘI PRINCEZNY leknouc, kolem krále srotí se
Tatínku!? Dveře otevřou se a vstoupí dva muži.

ENVER
Mir dita.

ŽĎÁRSKÝ
Dobrý den.

ENVER
Po, Po! I para Štipteria, i para male, i para štepji. Uj ftoht’ !

ŽĎÁRSKÝ překládá
Ze Štipterie daleké až, krasavice přicházím, bych k narozeninám šestnáctým Vám poklonu
tu složil. Nu a nyní, vida Vás, zřím jak Slunce milé by mi oči polaskalo, že první jste, první
nad všemi.

SLAVĚNA
Ten má kníra!

BOŽENA
A oči!

BLAŽENA
Není trochu hr?

SLAVĚNA
Mě snad. . .

BOŽENA
Ó, mě taky!

KRÁL z podlahy se zvedá
Co se děje?

ENVER k Žd’árskému
Flas!

ŽĎÁRSKÝ
Bud’ pozdraven, králi. Ze Štipterie daleké až, pane přicházím, sic o ruku. . .

ENVER ukazuje na prstech
Ň, dy, tre. . .
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ŽĎÁRSKÝ
. . . sic o ruku či o ruce Vašich dcer. . .

ENVER
Katr, pes’, štat’ !

ŽĎÁRSKÝ
Šest rukou? Promiňte pane králi, ale ted’ mu sám dost dobře nerozumím.

KRÁL
Zato já ano! Pacholkovi! To nepřipustím!

BOŽENA
Tatínku, prosím!

SLAVĚNA
Já ho prostě chci, toho pána.

KRÁL
Ticho! A ty synku, odejdi. Mé dcery jsou již zadány. Jistým zp̊usobem.

ŽĎÁRSKÝ
Faleminderit. Nat ne mir.

ENVER
Ťund’ tjet’ ! Odejdou.

BLAŽENA
Tatínku, co, že jsme. . .

KRÁL
Ticho jsem řek! Všechno se jednou dozvíte.

ÚVOZEM

VÁCLAV
A nikdo nepřišel. Všichni nás už viděli. Jsme nudní, Flekáčku. Prý.

FLEKÁČEK
Musíme jinam. Už jsme z toho tady vyrostli. Přeci jen už hrajem deset let.

VÁCLAV
Hmmm. Kam p̊ujdem?

FLEKÁČEK
Ke králi do sužby.

VÁCLAV
Hloupost! Chlapi nebere.

FLEKÁČEK
Uvidíme. Umaž se hlínou. . . patlá ho jílem . . . no, tak. Až přijdeš ke králi, dělej, že si němej.

VÁCLAV
Němec?

FLEKÁČEK
Říkám němej, ne hluchej.

VÁCLAV
Cože?

FLEKÁČEK
Ty sis nacpal hlínu i do uší, vid’? Ukaž, vyčistím ti je. Tady ještě trochu. . .

VÁCLAV
Co mi říkáš hrochu?! Já se mám kv̊uli tobě naučit německy, víš jaký jsem poleno na jazyky,
a ty mi nadáváš? Uraženě: Já jdu. Odchází. Jak to bylo, když jsme hráli v Brémách s
muzikanty? Ano, ano, ja, ja. Ja to bude ano. Asi ano. Mizí.

FLEKÁČEK
Hodně štěstí, a kdyby něco, najdeš mě tady. Připravím nám zatím nové číslo.
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V KOMNATÁCH

Buch. Buch.
KRÁL

Juj, kdo nám to buší tu? Nu jen vstup si zhurta, chceš-li.
VÁCLAV vstoupí

Ja, ja.
KRÁL

Cože děl’s to, hochu milý?
VÁCLAV

Ja, ja.
KRÁL

Ach, němec! To se den zas vykutálel! Jak, ti říkaj, němče náš?
VÁCLAV

Ja, ja.
KRÁL

Jája? To ne, synku, to je jmého pro holčičku. Ba, znal jsem jednu Jarmilku a tý jsme
říkali. . .

BLAŽENA
Tatínku!

KRÁL
Jája, jsme jí říkali.

VÁCLAV
Ba, ja, ja.

KRÁL
Ba, říkáš? Nu vidíš, z řeči naší, už si cosi pochopil.

VÁCLAV přitaká
Ba, ja, ja.

KRÁL
Tak dobrá, sám sis vybral, mezuláne. Budeme ti říkat Bajaja. No a že si němec, tak to ti
práci jistě dám! Vy ste přece parta udělák̊u s pletí prima uhrovatou. Že holkám na city
bys šáh, vo to se klepat nemusim.

BOŽENA
Tatínku!

VÁCLAV
Ja, ja.

KRÁL
No dobrá, p̊ujdeš do zahrady. A tam jako, jo. . . pečlivě artikuluje. . . kyt-ky, jsou tam, zelený
stonky a r̊uzný, jo, r̊uzný, hmm, rozličný, jo, roztodivný, ne, chci říct, rozmanitý, rozumíš,
barvy květ̊u a v nich pestíky, sakryš, pe-stí-ky, chápeš? Znázorňuje pestík vyplazeným
jazykem.

SLAVĚNA
Tatínku!

VÁCLAV
Ja, ja.

KRÁL
No vidíš, poznáš kytku, ne? No a ty kytky budeš zalejvat jako vodu na ně budeš lejt a
plevel pryč, úplně pryč jak se řiká doprčic no a rejč. Rejčem budeš rejt. Jasný?

VÁCLAV
Ja, ja.

SLAVĚNA
Není ti ho líto, táto? Že s ním ale osud dost odporně zamával. Špindíra Bajaja. Jakou my
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jsme měly kliku.
BOŽENA

Že jsme princezny, vid’? To je pohoda, ti řeknu. . .
BLAŽENA

Jen se holky nerouhejte, leze na mě tušení. Všeho jenom do času. Možná nám už osud
někde v troubě peče buchty otrávený.

BOŽENA
Nebud’ Blážo depresivní.

SLAVĚNA
Ty máš v čudu nervy, Blaženo.

OBĚ téměř posměvačně
Každej ví, že Blaženy, mají p̊ulky stažený.

VÁCLAV udiveně
Ja?

KRÁL energicky
A dost! Co je todle za móresy? Od ted’ vás chci slyšet mluvit leda francouzsky. A Bajaja
do zahrady.

VÁCLAV
Ja, ja.

V RAJSKÝCH ZAHRADÁCH

VÁCLAV
Ja ja. Vrkú vrkú, pi pi pi.

BLAŽENA
Ptáček. Tys mi nakreslil ptáčka do kapesníku. Ukaž, vyšiju ti ho.

VÁCLAV
Ba, ja, ja.

BLAŽENA
Co se staráš o zahradu, je to jedna sladká pralinka.

VÁCLAV
Ja ja. Odběhne.

BLAŽENA
Jaká já jsem milosrdná a soucitná. Nejsem jako ostatní, nedívám se doleva doprava a lusk:
těším slabé i nemocné.

VÁCLAV skryt, jen zpoza stromu vysunuta krásná květina.
Ba, ja ja.

BLAŽENA
Uvázal jsi mi kytičku? Chceš vědět, co dostaneš za odměnu?

VÁCLAV vykoukne
Ja, ja!

BLAŽENA
Jablíčko, koukej, jak vy říkáte, Apfel, vid’. A hop. Hodí mu jablko

VÁCLAV zakousne se a poněkud přidušeně vzdychne
Ach! Ja, ja. . .

BLAŽENA vytrne mu květinu a utíká
Tra lá, a ted’ mě chyt’ a ted’ mě chyt’, trá lá. . .

SE SNĚDENÝM JABLKEM

UČITEL
Viděl, viděl já je viděl, všechny tři a taky mluvili. A žrali, všechno žrali.

KRÁL s obavou
Co jsi viděl?
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UČITEL
Devítihlavýho, osmnáctihlavýho a sedmadvacetihlavýho. Možná, řekneš, jsou to kluci a
jen vypadaj jak draci. Ne, ne, ne! Jsou to draci a žerou jako draci!

SLAVĚNA
Tati, on je mimo.

BLAŽENA
Počkejte, viděl devět hlav a to je liché číslo. To asi sotva vidí dvojmo, že děti?

UČITEL
Tak, tak. A jako d̊ukaz, zde přímo pro vás, dopis, vytesaný dračím pařátem v kmeni
baobabu. Hodí kmen na zem.

KRÁL
Ach! Draci už jsou tady.

UČITEL
A sežerou vám všecky tři princezničky, tudle je to napsáno.

KRÁL
Černé sukno, všude! Bajajo, zařid’ to!

VÁCLAV
Ja, ja.

UVNITŘ ZNÁMÉ MARINGOTKY

VÁCLAV
Flekáčku, už to víš?

FLEKÁČEK
Ty troje šaty jsou tvoje. Napřed ale vezmi ty červené.

VÁCLAV
Ty tam chceš jet? Se mnou!?

FLEKÁČEK
Hlavně se nesmíš bát a ze mne slézt. Jen sekej do té potvory a spolehni na sv̊uj meč.

VÁCLAV
Já nevím. . . Chceš mne zas přemluvit? Upřímně, Slavěna není můj typ.

FLEKÁČEK
Ale?

VÁCLAV
Zamiloval jsem se, uznávám. Víš je to něco, něco úžasného, ona je, prostě opravdová. Tak
nějak ale po svém, je to jiné, nové, povznášejcí, . . . hluboký láskyplnný nádech. . . Blaženka.
Mám zemřít ted’, když jsem potkal lásku? Není větší hrdinství žít a milovat? Popřípadě
děti. Mít?

FLEKÁČEK
Tvou milou chce schramstnout drak.

VÁCLAV
Pozítří. Přiletí až pozítří.

FLEKÁČEK
A pak budeš bojovat se všemi třemi draky najednou.

VÁCLAV
Dobře, přemluvils mě. Zase! Ale Slavěnu si neberu! Víš, že král ji chce ňák šoupnout
zachráncovi, nebo co?

FLEKÁČEK
Skolíme draka a mažem pryč. Slibuji, z̊ustaneš nepoznán.

KOPCI VSTŘÍC
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VÁCLAV směrem ke smutečnímu pr̊uvodu
Smutné, smutné procesí.

FLEKÁČEK
Brzy budou veselí. Prosím tě, hlavně ty, soustřed’ se na hlavy. Sekej mu hlavy, útoč na
hlavy, pořád hlavy, jen. Ostatní dodělám kopyty sám. Míjí ležící ženské tělo.

VÁCLAV
Slavěna. Jak loutka.

FLEKÁČEK
Omdlela. Koukej dopředu, na draka, ne na ní!

BARNABÁŠ
Ohó! Předkrm.

VÁCLAV
Kůrovec do lesa, to je obluda!

FLEKÁČEK
Sekej! Bajaja seká.

BARNABÁŠ
Au.

VÁCLAV
Tři hlavy jednou ranou. Není ten meč kouzelnej?

FLEKÁČEK
Sekej! Bajaja usekne další tři hlavy, drak nebezpečně zadští oheň.

VÁCLAV k Flekáčkovi
Přismah mi nohu! Fuj, cejtíš to?

BARNABÁŠ
Kdepak jsi ty můj hermelínku?

VÁCLAV
Pěkně za tebou. Švih. Usekne zbývající tři hlavy. A je to.

FLEKÁČEK
Dupy dup. Čistá práce.

VÁCLAV
Koukni, Slavěna se z toho vedra nějak probírá.

FLEKÁČEK
Neboj, mizíme.

NA BALKÓNĚ SMĚREM K LIDU

KRÁL
Jsi-li tu hrdino, ukaž se. Nebo alespoň zítra přijd’ prosím ke sluji. Dluze a napjatě se
rozhlíží. Není tu zdá se.

VÁCLAV
Ba, ja, ja.

SLAVĚNA
Bajajo, ty smrdíš jak spálený kuře!

VÁCLAV
Ja, ja.

BOŽENA
Ty se cpeš v týhle osudový chvíli!

VÁCLAV
Ba, ja, ja.

BLAŽENA
Je to zlatá povaha!

KRÁL
Tak, tak. Snad nám ta jeho prostota štěstí i zítra přinese.
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POD LÍPOU U VOZÍKU

VÁCLAV
Jdeme na to?

FLEKÁČEK
Dnes si vem ty bílé, zlatem vyšívané. Brnění a přilbici ze zlata a chochol bílý.

VÁCLAV
Musím se převlíkat? Je mi to, . . . Na tydle sarapatičky nejsem z hájovny naučenej.

FLEKÁČEK
Zvykej si, zvykej.

VÁCLAV
Achichach. Obléká se. S odporem: Ten chochol je jak. . . To maj na sobě ty ženský, když se
točej při hopsaldě!

FLEKÁČEK
Jen si ho vem, však zas budem kolem draka tancovat.

U DRAČÍ SLUJE HRDINA ŽERTEM SLUJE

VÁCLAV vidouc omdletou Boženu
Jako včera.

JONÁŠ
Ha, předkrm.

VÁCLAV
Vy draci jste ale nudná verbež. Porád to svý dokola. Švih! Sedm, viděls to?

FLEKÁČEK
Št’astných sedm.

JONÁŠ
Vyhrávám?

VÁCLAV
Už jen chvíli.

JONÁŠ
Tak to ne. Ua. Plácne po něm tlapou.

VÁCLAV
Jau, škráb mě na čele.

FLEKÁČEK
Vem těch jedenáct hlav najednou. Zdá se nějak nervózní. Švihej!

VÁCLAV srazí mu hlavy dle rady
Bic a už je posekáno.

FLEKÁČEK
Dupy dupy dup a rychle pryč.

DLOUHOU CHODBOU

KRÁL
Já sem tak št’astný, tak št’astný, tak št’astný, ale ty nervy! Co zítra?

VÁCLAV
Ja, ja.

KRÁL zkoumá krev na čele Bajajově
Bajajo, co to máš na hlavě? Uhřík ti prask?

VÁCLAV
Ba, ja, ja.

BLAŽENA
Tak tys byl na procházce? Ty náš bloumálku!
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BOŽENA
Jemu to prostě nedochází.

SLAVĚNA
A jak mu to vysvětlíš? Artikuluje: Draci tu byli, tři, chtěli sežrat, chápeš, ham ham, mě
a tady Boženu, ale nic, rytíř fik fik je zabil, no ale co zít-ra, nepřijede rytíř a Blaženka
kaput.

VÁCLAV št’astně
Ja, ja.

BLAŽENA něžně
Směje se. Náš št’astliveček. . . Bajajo, zítra si palce pevně v pěstech drž. To pro mne, aby
mě rytíř zachránil a třeba, já zoufale jsem neskromná, aby mi sličnou tvář svou ukázal.

OPŘENI O LOUKOTĚ

VÁCLAV
Převlíkat?

FLEKÁČEK
Na dnešek máš světlomodré, stříbrem, diamanty a perlami bohatě vyšité, k tomu bílý a
modrý chochol.

VÁCLAV
Dva chocholy!?

FLEKÁČEK
Dva.

VÁCLAV
No dobrá, nic neříkám. Obléká se. Dneska se totiž už budeme ukazovat starouši! Blaženku
vezmeme do sedla a pojedeme rovnou k oltáři!

FLEKÁČEK
To at’ tě ani nenapadne. V jak by sestry její žárlily? Peklo, čisté peklo by jsi měl.

VÁCLAV
A co mám dělat?

FLEKÁČEK
To co vždycky. Věř, že všechno dobře dopadne. Vůbec, jak ti to jde s němčinou?

VÁCLAV
Ja, ja.

FLEKÁČEK
Skvělá výslovnost!

VÁCLAV
A to není všechno. Zrovna se učím další slovo.

FLEKÁČEK prosebně
Řekni, Václave!

VÁCLAV
Nech se překvapit. Čekám, čekám na svou příležitost!

ŤĚŽKO NA CVIČIŠTI LEHKO NA BOJIŠTI

VÁCLAV
Vidíš, ani neomdlela.

MATYÁŠ
Hoja, před-

VÁCLAV
Blank! Sedmadvacet jednou ranou. Myslím, že nabývám v tom jisté zručnosti.
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FLEKÁČEK
Dupindy dup a rychle šupem pod náš dub.

NA NÁDVOŘÍ

KRÁL
Nu sešli jsme se muži svobodní i ovdovělí, všichni jak jsme tu. Ježto hrdina se neukázal a
slib je slib, tři z vás vyberu, aby se s mými dcerami oženili.

MNOHO VESNIČANŮ A VŮBEC MUŽŮ
Hurá!

SLAVĚNA
Jupí!

BOŽENA obejme krále
Tatínku, já už myslela, že jsi na nás zapomněl!

KRÁL
Čistokrevně jednoduché. Mé dcery hodí z ochozu dol̊u k vám, postupně, po jednom jablku.
Kdo chytí jablko, získá princeznu. Prostě jako vždycky.

SLAVĚNA
Tak já hážu tati! Hop.

ENVER chytí jablko
Uštar š’rbim!

ŽĎÁRSKÝ
Princezno! Váš voják, k Vašim službám!

SLAVĚNA
Trefila! Trefila jsem.

KRÁL
Gratuluji pane. Pojd’ k nám, prosím.

ENVER k Žd’árskému
Ň, dy, tre!

ŽĎÁRSKÝ
Víte králi, on by tu raději z̊ustal a pokračoval v soutěži o vaše dcery. Cítí, že mám sv̊u
den, že ještě nějakou princeznu vyhraje.

KRÁL
Cože!? Nahoru! A ty Boženo házej.

BOŽENA
Kam bych jen zamířila. . . Hop.

UČITEL chytí jablko
Ha? Je to zlaté jablko, nebo to jen vypadá jako zlaté jablko?

BOŽENA
Pane učiteli! Na vás jsem vždycky myslela!

BLAŽENA
Ach sestřičky, vám to vyšlo. Jen jestli jste všechno štěstí, i to moje, nevyzobaly. . . ? Tati,
musím?

KRÁL
Odvahu!

BLAŽENA
Hop.

KDOSI Z DAVU
Ja! Ein Apfel!

KRÁL
Bajajo, zahod’ to!
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VÁCLAV
Ohó! Ich habe einen Apfel!

KRÁL
Né! Hlad a bídu nalož na mne! Co jsem to zavinil?

VÁCLAV
Ba, ja, ja. Blaženka.

BLAŽENA
Špíno světa, zlom mi vaz! Konečně omdlí.

KRÁL
Odneste jí do komnaty. Černé sukno, všude! Bajajo, zařid’ to.

POBLÍŽ OJE

VÁCLAV
Sestry zabezpečený jak se řeklo. Tak ted’ zas já mám nárok na trochu toho štěstíčka.

FLEKÁČEK
Nevím jestli s tebou bude št’astná. Aspoň nevypadá. Zatím.

VÁCLAV
Že mám hlavu hliněnou. Umeju se, oblíknu, navoním, hřeben do kapsy, uvidíš, bude mne
milovat.

FLEKÁČEK
Tyhle šedivé?

VÁCLAV
Možná pro úředníka. Já potřebuju něco. . .

FLEKÁČEK
Originálního? Tuhle košili?

VÁCLAV
Šílíš? Musí to mít úroveň.

FLEKÁČEK
Smoking a lakýrky s tupou špičkou.

VÁCLAV
Není mi to v ramenou. A vzadu, přes lopatky, stašně mě to táhne. Téměř pláče: Nemám,
prostě nemám co na sebe. Jenom to blbý, blbý brnění.

PO HROMOSVODU A OKNEM

VÁCLAV z okna
Nevěsto krásná, ještě dnes tě uhlídám.

BLAŽENA
Co za sladký hlas? To jsi ty, zachránče? Pozdě. . . Draka jsi stih, svatbu nikoliv! Á! Á!

VÁCLAV
Hněváš se na svého ženicha, že hlavu pod polštářem před ním skrýváš?

BLAŽENA
Ty nejsi můj ženich. Co nocí jsem se jen o tobě nasnila! A ty ne ne ne, nejsi tím, kterým
tě moje tužby chtěly mít!

VÁCLAV
Jsem panno! Před tebou stojí Bajaja, který tobě ptáčka kreslil, kytky vázal a tebe i tvé
sestry od smrti vysvobodil. S pomocí svého koníka, ovšem.

BLAŽENA
Lásko! Ty jsi nejen krásný a udatný, ale též chytrý! Vše jsi tak moudře vykonal. S koníčkem.
Miláčku! Líbej mne! Ted’!
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VE FOYER OBŘADNÍ SÍNĚ

BLAŽENA přichází s Bajajou v rytířské zbroji
Tatínku!

KRÁL
Kde jsi ho našla? No nic, na tom nezáleží, rychle, rychle mi z očí! Nic jsem vás neviděl, slib
sv̊uj nic neruším, nic nevím, ale ty hned, utíkej, utíkej s ním, sic život po boku Bajajově
zbytečně zhatíš, ach!

VÁCLAV
Já jsem Bajaja.

KRÁL
Ne.

VÁCLAV
Ano. Čuchni mi k noze králi. Ze spáleniny ještě ucítiš draka hustý dech.

KRÁL čuchne si
Opravdu! Tak přeci jen není každá žába tak zelená jak vypadá. Synku, na mou hrud’!

VÁCLAV
Tatínku!

KRÁL
A do smrti už jenom tancuju! Já, já jsem tak št’astný! Přichází Antonín s Marii.

ANTONÍN
Kluku, ty si nám udělal radost! Vidíš mámo, Bajaja. Krásný, krásný jméno. Jinak synkovi
už neřeknu.

MARIE
Že nás to tehdá nenapadlo. . . Protáhne si vzduch nosem. Bajaja. Celý on. K Blaženě:
Dceruško!

BLAŽENA
Maminko!

FLEKÁČEK přikluše
Děti moje!
Následuje veselý konec se zpěvy.

OPONA, KONEC
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