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dle knihy Ondřeje Sekory

a přání pánů Vašíčka a Zákosteleckého

napsal ŠIMON OLIVĚTÍN
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OSOBY

KAŠPAR HLAVOPŮST, STAROSTA

JULIE HLAVOPUSTÁ, JEHO ŽENA

ALOIS SEMTELE, PRVNÍ RADNÍ

BARBORA SEMTELÁ, JEHO ŽENA

JOSEF PYTLICHT, OBČAN

ANNA PYTLICHTÁ, JEHO ŽENA

LUMÍR ŽENSTÍN, OBČAN

ŽOFIE ŽENSTÍNÁ, JEHO ŽENA

PETR VENTRUBA, OBČAN

APOLENA VENTRUBÁ, JEHO ŽENA

DALIBOR HROMANES, OBČAN

SPYTIHNĚV HROMANES, JEHO BRATR



PROLOG – ČTYŘI BRÁNY

Čtyři brány ze čtyř světových stran. V každé žena slavnostně oblečena

SEMTELÁ, PYTLICHTÁ, ŽENSTÍNÁ A VENTRUBÁ každého srdečně pozdraví

Pěkně vítáme do města.

Za branami muži s trumpetami. Hrají. Hlasitě. Směrem k nebesům. Na vrcholech pentagonu:

Ventruba, Pytlicht, Ženstín a bratři Hromanesové. Zpívají. Asi tak:

VENTRUBA

Sedí slípka, sedí v kurníku

zahřívá nám naši kroniku

Snad nám slepice nespadne

z kroniky přeslavné

vždyť je to:

Milovaná kocourkovská slavná kronika.

Máme za ušima, pod čepicí

kniha leží pod slepicí kokodák

Máme za ušima, pod čepicí

kniha leží pod slepicí, kvak.

PYTLICHT

Slepý brouzdej tůní

Zmámen její vůní

Vprostřed dlasků zmámen láskou

kouzlem budeš u ní.

ŽENSTÍN

Ledová bílá skála

zasněžený má hrot

Vlněná dlouhá šála

horolezci je vhod

S vlněnou dlouhou šálou

přeskočí skálu i plot

Té šále pěje chválu

hřeje jak svíčky knot.

Mezi zpěváky a muzikanty nervně pobíhá pobíhá muž, který se narodil mudrcem.
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SEMTELE k Ventrubovi

Tam! Výš! Vidíš ho? Sundej ho! Přeběhne k Pytlichtovi. Tak! Přes kašnu! A ještě tamhleten!

K Ženstínovi: Ale nefuň přímo na Slunce! Až ho zfoukneš, já ho zapalovat nepolezu. K D.

Hromanesovi: Dobře! Ten je poslední. K S. Hromanesovi: No pomož mu! Pořádně! A je to,

no vidíš. Azzura. Mraky odtáhly. Průběžně přicházejí lidé. Už je jich celkem tak akorát, což

se zdá i Semteleti. A to je čas k zamyšlení. Neděle. První neděle v únoru, doma vyhřátou

bačkoru a děti pěkně v pozoru. Svou ženu, kyprou Barboru, vymetu zdola nahoru, určitě

nechci bramboru. . . ale ovárek, ale tlačenku, ale husičku nebo kačenku. . .

SEMTELÁ

Lojziku jak jsi do široka rozkročenej!

SEMTELE

Jako řeka teče do kopce jen když ji táhneš na provaze a poponášíš v kýblu tak i rok dojde

do února leda vod ledna a v březnu už je fuč, čili co se dneska vodehraje, uvidíš poprvé a

nejspíš naposled. Posvícenská podívaná! Každoročně plánovaná kocourkovskou městskou

radou jako překvapení, který nikdo nečeká. Ohó! Čili, aby nedošlo k okamžitému úleku,

zadržte dechy, nastražte slechy a. . . Šup! A je to venku!

PYTLICHT

Vobecní bejk poleze po hromosvodu na střechu radnice!

VENTRUBA

Budeme bojovat se zajícem!

ŽENSTÍN

Naučíme lítat slepice v kašně!

D. HROMANES

Vystříkáme celou hasičskou stříkačku!

S. HROMANES

Postavíme šibenici!

SEMTELÁ

Lojzo rychle, nebo se vážně leknu.

SEMTELE

Budeme hrát divadlo!

SEMTELÁ

Jako v krajském městě?

SEMTELE

Jako ve velkoměstě, kde jsou lucerny, kanály a pošta.

PYTLICHT

A co tomu řekne starosta?

SEMTELE

Jeho moudrost to samozřejmě vymyslela.
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PYTLICHTÁ, ŽENSTÍNÁ A VENTRUBÁ radostně

Už jede! Starosta už jede!

HLAVOPŮST přijede se ženou automobilem

Tak jako je jen jeden citlivý růžový jazyk mezi dvaatřiceti shnilejma zubama, tak je i jedna

neděle posvícenská v celém hladovém roce, ale zato je to právě dnes!

PYTLICHTÁ, ŽENSTÍNÁ A VENTRUBÁ ještě radostněji

Hurá!

HLAVOPŮST

A protože má Kocourkov kulaté náměstí a kostelní věž s hodinama a k tomu šatlavu

s vlastním zločincem, musí mít i divadlo!

SEMTELÁ

A kdepak ho postavíme, starosto?

HLAVOPŮST

Pojďte za mnou, všichni za mnou!

ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ KÁMEN

Uvnitř.

SEMTELÁ

Ale starosto, tohle není divadlo, to je kovárna.

HLAVOPŮST

Co není, může být. Občane Ventrubo, Váš děd tu kovárnu postavil?

VENTRUBA

Fortelnou prací, starosto.

HLAVOPŮST

A kde to dílo počal, neříká se?

VENTRUBA

Komínem starosto, aby si na stavbě moh do příjemna zatopit. Pak postavil střechu, aby

naň nepršelo a nakonec zdi, tak jak se v Kocourkově stavělo, co paměť sahá.

HLAVOPŮST

To je řeč! Takže já teď prakem sestřelím horní cihlu z komína. Jak řekne, tak udělá.

VENTRUBA

Starosto! To byl základní kámen celý stavby dědovy.

HLAVOPŮST

Právě proto. K starostové: Maminko, Tvou kabelku. Podá mu otevřenou kabelku, on z ní

vyndá šutr, heroicky ho sevře v dlani a následovně vytrčí celou ruku v euforickém gestu.

VENTRUBÁ

Co to máte starosto?
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HLAVOPŮST

Základní kámen divadla v krajském městě. Dnes dopoledne jsme ho tam s maminkou

vlastnoručně vyšťourali nožejkem ze zdi. Provedu jen drobnou záměnu. Vyleze na komín

a položí naň kámen, z komína pak velitesky řve: Grunt je grunt, špunt je špunt. Co stojí

pod základním kamenem divadla? Kovárna snad?

VŠICHNI radují se a tančí

Máme divadlo, hurá! Sláva Kocourkovu a jeho moudrosti, starostovi. Hymnu, hrajte ko-

courkovskou hymnu. Za zvuků kocourkovské hymny slejzá starosta slavnostně z komína.

HLAVOPŮST jednou rukou se drží okapu, druhou se chytá za srdce, přičemž recituje

Já na pařízku sedím, luštím mapu, točím kompasem, chůzí zmožené mám oudy. A nevím,

nevím, proklatě, kde nalézám se, kde to jsem, která z cest vede do mé rodné hroudy. Tak

celé týdny v zadumání vprostřed lesa na pařízku stydnu. A nevím, nevím, dumám, du-

mám, hlavu v dlaních ztrápen si mnu. Pak náhle! Co to slyším?

SBOR

Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi. . .

HLAVOPŮST

Ó, ano! Je to ona! Chachá! Já slyším naši. . .

SBOR

Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi HYMNU!

HLAVOPŮST radostně máchá nohama

Běžím, skáču přes drny

SBOR

Hop, šupito presto

HLAVOPŮST konečně seskočí

Les – to není domov můj

Já mám rád své město

SBOR

Tu jsou věže, tu jsou mosty

Tu je mého domu krov

Tu jsou bratři, sousedé

Veleslavný KO-COUR-KOV!

HLAVOPŮST

Občané, znáte mě. Na dlouhé řeči si nepotrpím. Svatostánek múz je slavnostně otevřen,

představení může začít. Jen mi k čertu přestaňte šajnovat těma reflektorama do očí, už se

mi z toho dělaj mžitky. Světla zhasnou a vše se ponoří do neprokouknutelné tmy.
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ČÁST DRUHÁ – A BUDIŽ TMA

Totální tma až do odvolání.

VENTRUBA

Hele, co se děje? Já nic nevidím.

ŽENSTÍN

Já taky ne. Úplná tma, co?

SEMTELE

Vidíte někdo něco?

VŠICHNI věcně

Ne. Leda tak. . .

D. HROMANES

Brácho, to je psina, někdo schoval světlo.

S. HROMANES

Ale jak ho teď najdem, když není nic vidět?

D. HROMANES

Jako toho vtipálka, co světlo ukryl?

S. HROMANES

Ne, myslim to světlo jak najdem.

D. HROMANES

Po hmatu leda. Musíme ho prostě našmátrat.

HLAVOPŮST

Chlapi neblázněte a nebuďte jak malí kluci. To jsou vtipy. Kdo světlo zaštrachal, ať ho

zrovna vrátí, nebo zavolám strážníka Řimbabu a to už půjdou žerty stranou.

ŽENSTÍN

A co když světlo zmizlo samo? Jsem ho dobře pozoroval a řek bych, že se vytratilo zcela

dobrovolně.

HLAVOPŮST

A kampak asi, Ženstíne?

ŽENSTÍN

Nevlezlo Vám někomu do kapsy? Náhodou? Všichni se prohledávaj.

VENTRUBA

Já se kouknu do boty.

SEMTELE

A já do ponožky.

SEMTELÁ

Lojzo, ty si úplně nahatej!
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SEMTELE

Mámo, koukej, jak kdybych zahlíd záblesk pod stolem. Poď, vlezem tam a prozkoumáme

to, společně.

SEMTELÁ

Lojziku, nelechtej mě.

HLAVOPŮST

No tak Barboro, nekřičte tak.

SEMTELÁ

Starosto!

HLAVOPUSTÁ

Tatínku!

ŽENSTÍN

A co třeba pod skříní? Všichni lezou po čtyřech, naráží do sebe a vzájemně si způsobují

drobné oděrky.

VENTRUBA poměrně hlasitě

Au! Ta spodní byla moje.

ŽENSTÍN

Neřvěte Ventrubo, než to světlo vyplašíme.

HLAVOPŮST

Tudy na to! Vyplašíme ho z tý jeho skovávačky! Ticho občané, ať světlo nic NETUŠÍ.

Ticho. . . Počítám do tří. . . Raz, dva, tři.

VŠICHNI pečlivě

Bububububububu!

S. HROMANES

Pomóóóc! Tady straší! Utíká ven.

D. HROMANES

Počkej brácho, to jsme my, našinci. V té chvíli D. Hromanes vyrazí v hrůze dveře a prchá.

Otvorem po dveřích vnikne dovnitř ostré Slunce. Koukněte, světlo je venku. Ono nám

uteklo ven a my ho zatím hledáme uvnitř. Nechali jsme se napálit. . .

SEMTELE

Co teď? To je v pytli.

PYTLICHT vystaví se do světla

Jasně, v pytli. Chytíme světlo do pytle, tkaničkou to zauzlujem, jako zajíce! A nebo eště

líp. Přivedem ho potrubím, kdo se s tím má tahat. Mám to mám!

HLAVOPŮST

Pytlicht na to káp! Napumpujem světlo jako pívo do trubek a tuhle ho zas z pípy vytočíme.

Je to tak!

PYTLICHT

Čili pozor. . . Hups. Svlíkne se z kanátu do pracovního. Jdu na to. Konec potrubí ven, tam
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je světla jak much na kravinci, tak, teď už jen zapumpovat. . . Pumpuje, přičemž volá na

ostatní zpoza rohu: Leze?

VŠICHNI radostně

Leze!

PYTLICHTÁ

Už to bude skoro venku! Táto, pojď sem, já Tě u pumpování vystřídám. Odbíhá, přichází

Pytlicht se zásobníkem.

SEMTELE

Hepčík. V týdle tmě by jeden nastyd. Pytlichte, posviť mi na kapesník, ať se můžu vysmr-

kat.

PYTLICHT

Jak si pán přeje. Posvítí na Semtele, ten drží sněhobílý kapesník s vlastnoručně paličkova-

nou krajkou. Smrká. Rozzářený kapesník v černé tmě vypadá přinejmenším sladce. Jako

cukrová homole, ale do čtverce. A teď opatrně, přidám světla.

ŽENSTÍN

To chce větší kapesník.

VENTRUBA

Rozklepu ho kladivem. Vybuší kapesník na kovadlině, čímž ho viditelně zvětší.

PYTLICHT

Ještě ještě, pořád je malej, mohl bych ho propálit.

VENTRUBÁ

Rozválím ho válečkem. Rozválí kapesník do velikosti prostěradla. Víc to nejde.

HLAVOPŮST

Čím víc světla, tím větší potřebujem kapesník, abychom to světlo viděli. Musíme. . .

HLAVOPUSTÁ

Musíme ten kapesník rozstepovat, roztancovat, hop! Skočí na kapesník, stepuje na něm a

ten jí přímo roste pod nohama. Ostatní se chutě přidávají, tančí a pějí.

ČÁST TŘETÍ – PÁN STÍNU

Občané s z radosti rozzářenýma očima slezou z kapesníku, který má teď tak dva krát čtyři metry.

SEMTELE

To je krása, to bude posmrkáníčko, to se těším. Zatímco si Semtele vytahuje na kladce

kapesník, starosta opět počíná se slavnostním úvodem.

HLAVOPŮST

Občané, znáte mě. Na dlouhé řeči si nepotrpím. Svatostánek múz je otevřen, dovlekli jsme

sem světlo, přitáhnem i KULTURU! Strašlivý zvuk za jeho zády – Semtele počal vyprazdňo-

vat své nosní díry. Starosta se lekne a otočí. Kapesník je již napjat jako plachta a na ní

jeho temný stín. To je! Co to je? Co tam ten chlap dělá?
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SEMTELE

Smrkám starosto.

HLAVOPŮST

Copak vy, Semtele. Ten temnej chlap na kapesníku.

SEMTELE velmi, velmi bojácně

Není to. . . snad. . . Ventruba?

VENTRUBA

Jsem snad takhle vypasenej? Leda Ženstín.

ŽENSTÍN

Dovol! Já jsem tu.

S. HROMANES

Ani já to nejsem. D. Hromanes mu zatím pantomimicky naznačuje, že hrůzou zkameněl.

A brácha taky ne.

PYTLICHT

Jako Pytlicht čili já nebo panenko skákavá, jako ženská to taky nevypadá.

HLAVOPŮST zdrceně

Takže je to někdo cizí.

PYTLICHT

A přímo na jevišti našeho kocourkovského divadla. To je nestydatost!

VENTRUBA

Chce nám vyžrat všecku slávu, jen se podívejte jak se naparuje.

SEMTELE

Určitě se bude chtít líbat s našima herečkama!

D. HROMANES

A vypatlá nám všechny šminky v maskérně.

S. HROMANES

A za to všechno bude chtít ještě nakonec dostat zaplaceno, umělec.

HLAVOPŮST

Musíme se ho ňák zbavit, vydřiducha.

ŽENSTÍN

Dost řečí. Nohy zapřu o podlahu, do srdce vliju odvahu, jdu, je to můj úkol, mé po-

slání. . . Svléká kabát. . . Vypráskám ho, jako že se Ženstín jmenuju. Hudba začne hrát něco

jako Sedm statečných. Ženstín vytáhne bič a práskne do vzduchu. Starosta se lekne a uskočí,

stín zmizí, bílý hadr se prosvítí zezadu a stín se za vteřinku objeví na stejném místě, snad

trochu menší, ale už nezávislý, je to loutka. Vidíte! Již prchá. Dopřeju mu ještě malou

lekci. Ženstín vběhne za hadr a též se změní ve standardní stínoherní loutku tasící kolt.

Kliď se, bídáku. Na prériích Kocourkova jsem zkrotil stovku takových. Uzdu a sedlo a ne

dřív než řeknu, můžeš zařehtat.
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STÍN

Jsem jen chudý herec japonského divadla Bunraku.

ŽENSTÍN

O to nuznější bude tvůj konec. Vytáhne nůžky, ustříhne mu hlavu

STÍN

Stínáš svůj stín, pistolníku.

ŽENSTÍN

Jsem jaký jsem, sebe si nevybereš. Nastříhá stín na malé proužky, které se tiše snášejí

k zemi, pak vystoupí zpoza hadru. Skončil jsem to šerife. Vetřelec zneškodněn.

HLAVOPŮST

Čistá práce, příteli. Občané, znáte mě. Na dlouhé řeči si nepotrpím. Svatostánek múz je

otevřen, jen do kelu, proč tu tak vrže podlaha?

ČÁST ČTVRTÁ – HŘÍŠNÝ TANEC

Starosta našlapuje.

VENTRUBA

Já myslím, že je pevná, starosto. Z bukovejch fošen, říkal děda.

HLAVOPŮST

Tak buk, buk? Píská to jak smirklpapír pod kopytem.

D. HROMANES

Taky by to mohlo rupnout.

SEMTELE

Kruci to nechci vidět. Milostné finále, růžolící Pyramus se již chce sklonit ku smetanově

broskvovým tvářím rozdychtělé Thysbé, otevře dveře do ložnice, přihupsne jak jelínek

a. . . PRD! Křáchne to jak kravský lejno vo měděnej žlab a zaskočený milenec propadne

podlahou do sklepa. Strašlivé!

PYTLICHT

No to si ten herec zlomí aspoň jednu ruku a třeba i nohu.

ŽENSTÍN

A vyrazí zuby.

S. HROMANES

A překousne jazyk.

VENTRUBA

A narazí pánev.

SEMTELE

A přeláme žebra.

D. HROMANES

Já žádný divadlo nehraju!
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S. HROMANES

Buď chlap, brácho. Je to výzva a tu musíme přijmout.

SEMTELE, PYTLICHT, ŽENSTÍN A VENTRUBA jako jeden muž

Nezradíme. Věrni vytrváme.

VENTRUBÁ

Tohle není hrdinství. To je hazard.

PYTLICHTÁ

Čisté šílenství. Zmařit vlastní život pro umění?

ŽENSTÍNÁ

A ještě k tomu dětinsky nerozvážně, že.

PYTLICHTÁ, ŽENSTÍNÁ A VENTRUBÁ jako jedna žena

Chlapi domu. Hned.

HLAVOPŮST

A dost. Pro ideál je třeba žít i zemřít. Tady a teď. Nenechám tu občany a ženy v ohrožení.

Vrhnu se do toho vlastníma nohama.

HLAVOPUSTÁ

Táto! Ty jsi velikán.

HLAVOPŮST

Tak. Nyní odstupte. Provedu pevnostní zkoušku tancem. Padede! Provede příslušnou ba-

letní figuru. Jak kdyby mi bylo zase osm a tři čtvrtě! Další figura. Zrcadla, tyčky, v piško-

tech palce, baletní špičky s jemností válce!

VŠICHNI velice obdivně

Ach – jak jen hopsá! Jako laň a jako slunečnice.

HLAVOPŮST

Kde jste, mé labutě? Celý Kocourkov přitančí k strarostovy a velké grandissimo, zvedaná

figura, starostův vytrčený kotník nad hlavami občanů, odhozená pirueta, dlouhý let a dra-

matický pád do propadla následovaný celkovým zmizením. Áááááááááá. . . Řev slábne až do

hrobového ticha.

VENTRUBA jde k místu dopadu, kde nalézá tabulku s klínovým písmem

Tak tady to vrzalo. No jo. Čte: Kanál do žumpy. Nezapomenout přidělat,. . . něco. Neza-

pomenout zjistit, co přidělat. Zamyšleně: Děda.

HLAVOPUSTÁ

Kde je? Můj muž!

SEMTELÁ

Obětoval se. Člověk mezi lidmi.

HLAVOPUSTÁ

Co to melete?

SEMTELÁ

Zachránce. Objevil vražednou průrvu a utěsnil ji vlastním tělem.
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PYTLICHT hledí do díry

Nikde ho tam nevidím.

ŽENSTÍN

A jsme bez starosty.

SEMTELE

On snad propadl. . . až do Austrálie? Hup sem hup tam, třeba s klokanama. . .

VENTRUBA

Co budeme dělat? Posvícenská oslava a divadlo bez starosty, to je jak husa bez zobáku,

balón bez duše, tříkolka se dvěma kolama, čistej konec konců, nejposlednější.

SEMTELÁ

Zvolíme nového starostu.

HLAVOPUSTÁ

Cože?

SEMTELÁ

Nebo snad máme zůstat na pospas, tatínku?

HLAVOPUSTÁ

A odkdypak se starosta v Kocourkově volí, Semtelá? Starosta přeci musí být ten nejchy-

třejší z nás, tak jaký volby, ničemný?

SEMTELÁ

A kdo je nejchytřejší? Jistě, že můj muž, viď, Lojzíku?

HLAVOPUSTÁ

Nejvyšší chytrost prokáže ten, kdo vymyslí, jak vytáhnout mého muže Tondu, z tý beze-

dný díry.

SEMTELÁ

Ale v tom přeci není žádná moudrost, leda neschopnost prosté úvahy. Kdyby už někdo

chtěl předvýst svou chytrost, aby se stal starostou, určitě nebude zachraňovat předchozího

starostu, aby mu ten zachráněnej zpětně zased místo, který se naň už tak uvolněně usmí-

valo!

ŽENSTÍN

Paradoxně.

VENTRUBA

Leda, že by se z toho starosta vyhrabal sám. Tak by se kruh uzavřel.

S. HROMANES

A co takhle – zachráníme jenom jeho hlas. Starostova moudrost nám bude skrze jeho rady

sloužit dál a jeho plat si můžem mezi sebou, samozřejmě včetně mladé vdovy, překně roz-

dělit.

HLAVOPUSTÁ

Vy byste si mě chtěli opravdu rozdělit? Rozpočítává je. Jako dopoledne, v poledne, odpo-

ledne, večer, v noci. . . Skončí u D. Hromanese.
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D. HROMANES

My máme s bráchou všecko napůl, milostivá. K Spytihněvovi: Jdeme na to, Spytihněve?

S. HROMANES

Do práce, Dalibore! Svlékají se z kabátů.

ČÁST PÁTÁ – V KRÁLOVSTVÍ TICHA

Bratři Hromanesové ladí své zvukové aparáty, slyšíme přechody od sopránu k basu, hlasitý dech

i tlukot srdce – je to pravá symfonie pro dva mikrofony a dolby stereo.

D. HROMANES

Jedna, dvě, jedna, dvě.

S. HROMANES

Jedna, jedna, jedna.

D. HROMANES

Osm. Osm pět.

S. HROMANES

Patnáct.

D. HROMANES

Kočka leze dírou, pes oknem.

S. HROMANES

Dvanáct, třináct.

D. HROMANES

Knedlíky, koblihy, koleno, kachna, kaldón, kapoun, špek a šoulet. Nosné frekvence nesou,

amplitudy na střední hladině.

S. HROMANES

Jen blíže k díře, kondenzujeme. Zahušťujeme. Čistej zvuk a zavařujem do konzervy.

D. HROMANES vítězně si zaštrachá plechovčičkou u ucha

Je tam! Jde ke starostové a podávají konzervu.

HLAVOPUSTÁ

Co mám dělat?

S. HROMANES

Poslechněte si ho. Podává ji otvírák na konzervy. Ona udělá do plechovky jednu dírku.

HLAVOPUSTÁ přikládá konzervu k uchu asi tak jak se to dělá s mušlema

Nic.

D. HROMANES bere ji konzervu a udělá dírku i na druhé straně

A teď?

HLAVOPUSTÁ

Lepší! Ale pořád potichu.
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S. HROMANES

Musíme to přebudit. Půjdem až k viditelnýmu spektru. Pytlichte, zapoj se k nám do série.

PYTLICHT

Cívku do diody, přepóluju to, rovnou na potenciometr. . .

D. HROMANES

A zpátky k díře. Zapínám! Všude se rozsvítí vesele barevné nápisy “Pomóóóc!”

VŠICHNI radostně

Máme ho!!!

S. HROMANES

Starosto, slyšíme Vás dobře, jen mluvte, mluvte, nahráváme. K bratrovi, který mu právě

podává známou plechovčičku. Vyhoď už ty smradlavý rybičky a dej mi pořádnou bednu

s ozvučnicí. Brácha přivalí bednu. A je to. Velmi tiché očekávání.

SEMTELÁ

To už bude. Vemte ho sem mezi nás. Hromanesové přinesou bednu do středu dění.

S. HROMANES okultně

Hlase starosty, jsi-li tu, promluv.

BEDNA

Icáltam yv, ěnčapo.

VŠICHNI vzrušeně

Cože?!

BEDNA

Icáltam yv, ěnčapo, mákiř.

SEMTELE

Prolít celou zeměkoulí, já to řikal. Už se naučil i austrálštinu, od klokanů!

ŽENSTÍN

Jak mu teď porozumíme?

ŽENSTÍNÁ

Počkej Lumíre. Postaví se na hlavu. Stojkou. Opatrně: Otsorats?

BEDNA

Ěnčapo, mákiř, icáltam yv, ěnčapo.

ŽENSTÍNÁ postaví se zpět na nohy

Opačně, vy matláci, řikám, opačně.

D. HROMANES plácne se do čela

Promiňte starosto, ach. Otočí bednu kolem horizontální osy. Můžeme pro Vás udělat ještě

něco?

BEDNA

Vytáhněte mě z tý díry!

HLAVOPUSTÁ

Asi to nepůjde, Tondo. Je moc hluboká, víš.
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BEDNA

To tam mám zdechnout?

S. HROMANES

A že jsme Váš hlas zachránili pro věčnost, že se stal nesmrtelným, to je snad málo?

ČÁST ŠESTÁ – VĚČNÉ POKOJE

BEDNA

Tak mi vystrojte aspoň slušnej pohřeb, k čertu.

HLAVOPUSTÁ

Tatínku, to je přeci naše povinnost. Věnce!

BEDNA

Počkej mámo. Žlutý lilie, ty jediný. Šedesát čtyři. Déšť žlutých lilií. A mažoretky. Krásné

jak ranní červánky nad kocourkovskou radnicí.

HLAVOPUSTÁ

No tak ženský, co děláte? Svlíkejte se. Jak když se z kukly líhne krásná můra, odhaluje se

Ženstíná, Ventrubá a Pytlichtá. Jsou jednoznačně k zulíbání.

BEDNA

Vůz s truhlou ať táhne pár běloušů, ať jsou vyhřebelcovaný, ať se lesknou, ach, jak dla-

ždičky v márnici, který nikdy neuvidim, že se tam z tý díry nedostanu. Všude ať tečou

potoky slz a hudba! Kocourkovští muži berou své nástroje a hrají funébr marš.

PYTLICHTÁ, ŽENSTÍNÁ A VENTRUBÁ předvádějí své vnady a pějí

Ach jojojoj smrtka s kosou

mezi kulisami tiše cupitá

klaplo víko, svíce z vosku zhasla

na jevišti truhla hřeby pobitá.

VŠICHNI s vervou

Skonal náhle

vprostřed piruety

zdravý, růžolící jak ten pelikán

jeho pomník

ozdobíme květy

ach jojojoj

byl to

kocourkovský velikán!

PYTLICHTÁ, ŽENSTÍNÁ A VENTRUBÁ

Ach jojojoj nožku bosou

v tanci vzepjal jak kůň Šemík svoje kopyta

ladný skok a skluz po hrudce másla

jeho píseň ozvěnou zní v sufitách
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VŠICHNI opravdově

Skonal náhle

vprostřed piruety

zdravý, růžolící jak ten pelikán

jeho pomník

ozdobíme květy

ach jojojoj

byl to

kocourkovský velikán!

HLAVOPUSTÁ

No a teď dary nebožtíkoj, na cestu na druhej břeh. Šup. Ženy jdou k tvoru.

BEDNA

Měkký, ušlechtilý, užitečný dárečky! Ne, aby mě švihnul porculánovej veveřák do palice!

ŽENSTÍNÁ

Tu kůže z bůvola, co zahřeje na daleké cestě. Švih ji tam.

PYTLICHTÁ

Svou violu jsem naladila, co možno nejhlouběji. Švih a dlouhý hluboký tón.

VENTRUBÁ

A polibek. Francouzák. Švihne tam francouzák.

BEDNA

Au.

HLAVOPUSTÁ

A je to. A teď ženský k bedně, tak, čestnou stráž našemu starostovi, za ty skutky který

vykonal. A ani na krok, rozumíte?

PYTLICHTÁ, ŽENSTÍNÁ A VENTRUBÁ pějí

Ryju ryju zem

ryju kladivem

šrouby a hadice zalejem olejem

polezte páky a hadice

co mastné, dobré je

koukej petrklíč

zima už je pryč

zima už je pryč

Ach tak ráda jím

ráda jím sto dní

sem kousek za kouskem zasadím

červené jitrnice

černozem kde to jsem
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vyroste na míru

jaro z papíru

jaro z papíru

Spadla mšice do konvice

večer přistál za okny

horkem sálá horký dvůr je sladký černý plný můr

básník hledí ze světnice

rukou skládá do kytice

věnec sonetů

léto už je tu

léto už je tu.

HLAVOPUSTÁ

Bráškové, kde jste?

S. HROMANES

Ale Julie. . . já. . .

D. HROMANES

Ani já. . .

HLAVOPUSTÁ

No tak, koloušci. . . Jen do toho!

S. HROMANES

No dobře. . . já. . .

D. HROMANES

Ani já. . .

S. HROMANES

Už to mám tam. . .

D. HROMANES

Na tom. . .

S. HROMANES

Jazyku, že by. . .

D. HROMANES

Jenom se na to. . .

S. HROMANES

Nadechujeme. Oba velmi roztomile lapou po dechu.
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ČÁST SEDMÁ – HLOUPÉMU NAPOVĚZ

HLAVOPUSTÁ

Co to je za tyjátr? Hra ze života kapříků? Se zpěvy?

ŽENSTÍN

Spíš němohra. . . ?

PYTLICHT

Pantomima!

SEMTELE

Nemáme akorát špunty v uších?

ŽENSTÍN

Koukni se mi.

PYTLICHT

Dyť se slyšíme, ne?

SEMTELE

Cože?

PYTLICHT

Co cože?

ŽENSTÍN

Tak mám je tam?

PYTLICHT

Slyšíš mě?

ŽENSTÍN

Jasně. Bych se Tě přece neptal, kdybych věděl, že odpověď stejně neuslyšim.

PYTLICHT

No tak vidíš, s takovou žádný špunty v uších mít nemůžeš.

SEMTELE

Tak proč teda neslyšíme je dva?

PYTLICHT

Asi nemluvěj.

SEMTELE

Proč klapou čelistma, dyž nemluvěj. Ani nejedí. Dejchat můžou nosem.

ŽENSTÍN

Asi nemaj slov. Nejspíš je teprv hledaj.

SEMTELE

Pusou?

VENTRUBA

No jasně, že pusou. Přece jak maj mluvit, když nevědí co! Potřebujem nápovědu! Divadlo

musí mít nápovědu, poněvadž bez nápovědy, to můžou bejt tak leda Rybí zpěvy a víc tak
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leda ani kousek.

S. HROMANES

Ty si na to káp, Petře!

D. HROMANES

No jo, dokud Ti chybí nápověda, tak Ti ani nemá kdo napovědět, abys řek, že jí postrádáš.

VENTRUBA

Čili kudy na to. . . Vodkuď bych tak nejlíp moh napovídat. . . Kam bych se tak vrt?

S. HROMANES

Jednoduše sem, já tady. . .

D. HROMANES

No spíš kousek blíž ke mně.

HLAVOPUSTÁ

Ale dopředějc. Já si to půjdu vychutnat na forbínu a kdybych tam měla mít vokno. . .

BEDNA

Zalez za mě. Voni se můžou aspoň křenit, cenit zuby a tyhle věci až budou plonkový, jako

Hurvajz, ale co já bez textu, když jsem jenom hlas, . . .

SEMTELÁ

Čili si toho ani nikdo ani nevšimne, z diváků, jak by moh, hlas co zapomněl co říct, že jo,

podle čeho poznáš? Pojďte sem Ventrubo, my jsme tu s mužem dva, to už je shromáždění,

herců, to se vyplatí, čekat na zaváhání tu.

VENTRUBA

Ohó mám to. Pohyb. Posun. Pojezd. Přijeď tam, nevím kam, pověz to, nevím co. Přitáhne

velocipéd. Aha, co vy na to?

BEDNA

Vždyť je to kostitřas.

VENTRUBA

Hoplá, a já na něm. Nasedá a krouží. Tuhle na stojánek přijde text. Větu po větě. Lampička.

K dynamu. A kroužím, kroužím.

S. HROMANES

A jak mám v tý rychlosti poznat, kde seš?

VENTRUBA zařehtá řehtačkou

Ušima. Uslyšíš blížící se zvuk řehtačky a v tom to je – já jedu!

D. HROMANES

Já bych to zkusil.

VENTRUBA

Co mám napovídat?

S. HROMANES

Něco si vymysli.
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VENTRUBA

To už si to rovnou můžeš vymyslet sám.

SEMTELE

Vezmem ňáký starostovy vyhlášky, támhle se jich válí celej štos.

BEDNA

Na mou počest!

VENTRUBA jezdí, řehtá a napovídá, kocourkovští opakují jak to na ně vyjde

Jestliže některá hospodyně pustí husu do starostova pole, obecní strážník ji chytí a bez

milosti podřízne. Do posvícení musí každý sedlák osít dvě míry pole krupicí, kdo je osel,

ať se přihlásí.

SEMTELE

Nikdo, že jo?

VENTRUBA

Funguje to! Můžeme začít. Starosto!

ČÁST OSMÁ – PŘED OPONOU, ZA OPONOU

BEDNA

Občané, znáte mě. Na dlouhé řeči si nepotrpím. Svatostánek múz je slavnostně otevřen,

představení může začít. Ale musej mě všichni vočumovat v tý bedně. Nemohla by tu bejt

opona? V divadle?

VŠICHNI radostně

To je co nám chybělo. Běží pro kabáty a rovnají se na forbíně do řady. Zády k lidem.

PYTLICHT

Hezky se tu vyrovnáme. . .

ŽENSTÍN

Celkově to zarovnáme. . .

VENTRUBA

A jen co se srovnáme Ježto má každý z občanů přes celou plochu zad písmeno a ňák se tak

seřadili, tak čteme: KROK O BOSOU VĚC.

BEDNA

Občané! Co je to? Zas? KROK O BOSOU VĚC. To je nápis, na oponě? To se přece píše

něco úplně jinýho, třeba. . .

SEMTELÁ

Však víme starosto, už to bude. Zase se mísí. Teď z toho vyjde OBĚS VOKO O CUKR.

BEDNA

OBĚS VOKO O CUKR! No to ste to vylepšili! Říkám. . .

SEMTELE

Chybička, maličká.
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SEMTELÁ

Strpení starosto. Po další komutaci vyjde CVOK OKOUS ROBĚ.

BEDNA

To už přestává všechno! Úpadek jak v novinách! CVOK OKOUS ROBĚ! Co je to za titu-

lek? Kde je kultura? Naše?

HLAVOPUSTÁ

Počkej tatínku, už to skoro máme. Konečně dokvrdlají a mají: KOCOURKOV SOBĚ.

VŠICHNI jako na sokolském sletu

KOCOURKOV SOBĚ. A zpívají.

VENTRUBÁ

Já (ze všech opon) nejšťastnější opona jsem snad

Já pýchou zářím, štěstím plesám

SBOR

Ó, látky kus! Ó, génius!

ŽENSTÍNÁ

Jó, život můj je samý pád

Já padám, padám, klesám, klesám

SBOR

Ó, látky kus! Ó, génius!

PYTLICHTÁ

Já ještě nikdy nespadla

tolikrát jako dneska

SBOR

Ó, látky kus! Ó, génius!

SEMTELÁ

Ctitelé lámou sedadla

sál burácí a tleská

SBOR

Ó, látky kus! Ó, génius!

VENTRUBA

A rovnou na ostro. Padla opona, rozjedu textsledujecykl, bratři začnou od prologu. . . Znělka

opony, Ventruba se rozjede, vzájemně na sebe gestikulují. Celé soustrojí se pohybuje velmi

naprázdno. Jako orloj. Ventruba po čase zastaví. Občani, já nemám co napovídat. Bradou

ukazuje na stojánek. Tu nic neni.

S. HROMANES

No jo. My nemáme co hrát.

D. HROMANES

My nevíme o čem, my nevíme jak, my nevíme CO!
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HLAVOPUSTÁ

Co teď?

SEMTELE volá

Starostóóó! Kudy kam. Hrobové ticho.

PYTLICHT

A nic. Nic bez hlasu. Tiché nic.

ŽENSTÍN

Jeden Hromanes, druhej Hromanes, kde je zvuk? Zvuk! Nebo co?

HLAVOPUSTÁ

Tak to je konec, úplnej. Trapné čekání na potlesk.
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