
Andrej Sannikau a Šimon Olivětín

PROLETĚT DUHOU
(Když si myš a když máš víru, proletíš i dírou v sýru)

– Pohádka pro Danika –

OSOBY

TIPO, myška

PIKI, myška

CHIKI, myšák s knírem, jinak námořník a poeta

ZIBA, myší guru a všeuměl

ČUČO, netopýr

RYDLAKA, krysa

BLECHY, asi padesát



1. OBRAZ – Na tramvajové zastávce

Tmavé polobotky, modré tesilky, bílé piškoty i bosé nohy s korálky kolem opálených
kotníků nastupují do červené tramvaje. Zelený trávník a na něm – myšata.

TIPO
Vidíš?

PIKI
Ona je všecny sní – spolyká!

TIPO
Tramvaj?

PIKI
Co do ní vleze – schlamstne.

TIPO
A zase vyplivne.

PIKI
Možná vyplivne.

TIPO
Nedjdřív vyplivne a pak schlamstne.

PIKI
Tak proč je plive, když pak jiný spolyká?

TIPO
Třeba to tak chtěj.

PIKI
Kdo?

TIPO
No lidi, ne?

PIKI
Třeba si s nima tramvaj jen tak hraje. . .

TIPO
Na schovávanou.

PIKI
Pojď, budem si taky hrát!

TIPO
Na schovávanou?

PIKI
Počítej!

TIPO
Jedna, dvě, tři. . . Už jdu!

PIKI
To musíš víc počítat.
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TIPO
Jedna, dvě, tři, čtyři. . .

PIKI
Jé co to je?

TIPO
Co co je?

PIKI
Co si povídala.

TIPO
Co sem povídala?

PIKI
Jedna, dvě, tři. . .

TIPO
No. . .

PIKI
Pak ještě něco.

TIPO
Čtyři?

PIKI
Čtyři, jé! Co to je?

TIPO
No čtyři přece. Čtyři výři na talíři, třeba.

PIKI
To je ale moc. Moc hodně. Víc než tolik? Ukazuje tři drápky.

TIPO uznale až vesele
To je co!

PIKI
Jé koukej, prší!

TIPO
Neprší.

PIKI
Prší, prší, musím si vzít svůj deštník! Deštník!

TIPO
Neprší.

PIKI
Bude pršet. Já chci deštník!

TIPO
Ale Piki, pršet nebude. Copak tě brní ocásek? Ani kapka nespadne.

PIKI
Budem si hrát JAKO, že prší! Potřebuju deštník!
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TIPO
Tak pojď – skočíme do tramvaje a pojedeme do města – koupíme deštník.

PIKI
Ale já se bojím.

TIPO
Čeho se bojíš?

PIKI
Tramvaje. . .

TIPO
A deštníku se nebojíš?

PIKI
Proč deštníku?

TIPO
Víš kolik spolknul deštník myšat?

PIKI
A vyplivnul?

TIPO
Některý. . .

PIKI
Některý ne?

TIPO
A taky to strašně lechtá, když si schlamstlá deštníkem.

PIKI
Na ocásku to lechtá? Jako před deštěm?

TIPO
Nejvíc na ouškách!

PIKI
Ou.

TIPO
Myšata – ušatá!

PIKI
Já se nebojím – deštníku.

TIPO
Tak pojď domů Piki, už neprší.

PIKI
Ale ono nikdy nepršelo.

TIPO
JAKO, že už neprší.

PIKI
Budem si hrát, že JAKO že neprší, a ono přitom opravdu neprší. . . Není to
trochu jednoduchá hra?
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TIPO
Protože i Sluníčko si s náma chce hrát!

PIKI
Proč Sluníčko?

TIPO
Protože svítí, ne. Svítí Sluníčko a neprší.

PIKI
A kdyby pršelo?

TIPO
Kdyby svítilo Sluníčko a přitom pršelo? Světlo by se odráželo v kapičkách deště
až by byla duha.

PIKI
Duhu já moc ráda. Duhovatou! Uděláme si ji doma, Tipo, ano?

TIPO
Doma? Copak máme doma Sluníčko? Copak nám doma prší?

PIKI
Máme sprchu přeci. Ta je jako déšť!

TIPO
A já na tebe budu svítit lampičkou až se budeš sprchovat?

PIKI
Ano Tipo, ano, to je nápad! Pojďme rychle domů.

TIPO
Domů, do nory, tam kde máme brambory.

PIKI
Já utíkám!

TIPO
Já tě chytím!

PIKI
JAKO jen. JAKO jen mě chyť. Zastaví se. Tipo víš, co bych teď chtěla?

TIPO
Co Piki?

PIKI
Uletět ti. Frnknout. To bych tě převezla, co?

TIPO
Copak myšata lítaj?

PIKI
Třeba nejsem myš. Třeba jsem. . . kukačka. Nebo vrabec!

TIPO
Nebo orel, co ty chytrolínko?

PIKI
A ty si žížala. Žížala. Rychle rychle, žížo zažížej se, do hlíny a do pelíšku, než
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tě strašnej orel sezobne!
TIPO

Jako tramvaj lidi?
PIKI

Jako žába komára, co na ovar zamával. Utíká Tipo, utíká. . .
TIPO

Honí ji Piki divoká! Obě běží do nory.

2. OBRAZ – U nory

Šedo všude.

PIKI
Co to je?

TIPO
To je přeci. . . to vypadá. . . jako. . . zadeček?

PIKI
Zadek! Vždyť je. . . jako vrata!

TIPO
Jako vrata. . . který ale sotva otevřeš. . . Jo, kdyby na nich byla klika. . .

PIKI
Tipo, co to vyprávíš?

TIPO
Jen přemejšlim.

PIKI
Hlavně to hrozně. . .

TIPO
Co Tipo?

PIKI
Smrdí.

TIPO
Hmmmm.

PIKI
Strašně smrdí.

TIPO
No jo. A ucpalo nám to vchod do nory.

PIKI
Co teď?
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TIPO
Zaťukej na to.

PIKI poněkud nerozhodně hledá místo, kam by se jí chtělo zaťukat
Jako. . . kam?

TIPO
Tak. . . někam.

PIKI
To se ti řekne. . .

TIPO
Prostě zavři oči. . .

PIKI
Myslíš, že když zavřu oči, tak to přestane smrdět?

TIPO
Za zkoušku to stojí. . .

PIKI
Tipo!

TIPO
Promluvím s tím. Dlouhá pauza k zamyšlení. Dobrý večer. Ještě delší pauza
k zamyšlení. Já jsem Tipo a tady má kamarádka Piki. A jak se jmenujete vy,
vážené. . . hmmmm?

PIKI
Vráťa. Říkám, že se to jmenuje – Vráťa. Jako vrata. Bez kliky.

TIPO
Kliky Piki! Tak – ještě jednou příjemný večer. Zdá se, že zde došlo jaksi asi
k politovánihodnému omylu, nebo snad záměně, snad. Nejspíše asi, nezaviněné,
že, tedy protože tady, kde právě se ráčíte. . . býti. . . to je naše zřejmě nora,
přesněji řečeno nora, ve které žijeme, myšleno dlouhodobě žijeme, stále, tak.
A vy jste asi, jak se nejpíše zdá, ano, to je pravděpodobné, přišlo na návštěvu,
svým způsobem. V tomto slova smyslu, je-li to již takto otevřeno, v našem
vztahu, že. . . na návštěvu, ano, milou, mile se i bavíme, společně a vlastě
přitom nevíme čemu, čemu že vděčíme za vaši návštěvu, ctěnou? Pozadí se
změní v popředí.

RYDLAKA
Vypadněte mrňousové. Tady teď bydlím já. Myšata strachy uskočí.

PIKI
Tipo! To je krysa! A strašlivá!

TIPO
Krysa. Jmenuje se Rydlaka. Slyšela jsem o ní od ostatních myšat.

PIKI
Co budeme dělat? Já mám strach.
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TIPO
Promluvím s ní.

PIKI
To si už zkoušela. . .

TIPO
Jenže po myšecím. Teď to bude jinak.

PIKI
Jak jinak? Chci vidět, jak ji přesvědčíš.

TIPO
Je to spíš otázka volby jazyka. . .

PIKI
To na ni chceš mluvit. . . rusky?

TIPO
Svým způsobem.. . Přivaž ten drátek na konec tadytoho klacejku. . . Schováme
se za šutrák, jo. . . Já takhle zaškrábu na vrata. . . Rydlaka poměrně popudlivě
zasyčí. . .

PIKI
To sem zvědavá na tvůj proslov, teď. . .

TIPO
Stačí říct. . . strašlivě zakvílí. . . Mňáááááu!

RYDLAKA
Kočka? Kocour?

TIPO
Mňáááááuuuu!

RYDLAKA
Pomóóóóóc! Zmizí.

PIKI
Tipo, ty jsi. . . hrdinka.

TIPO
Pojď dovnitř, budeme muset uklidit.

PIKI
To je smradu!

TIPO
Prostě to vyvětráme.

PIKI
Co když se vrátí?

TIPO
Kdo?

PIKI
Ta krysa. Rydlaka.
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TIPO
Vedle tramvajové zastávky jsou červenobílé sloupky, aby auta nemohla na
chodník. Jen lidi.

PIKI
He?

TIPO
Uděláme si malý sloupek, kterým přepůlíme vstup do nory. Takhle.

PIKI
A každá z nás bude mít vlastní vchod. A krysa tady neprojde. Vžyť ona je
tlustá jako. . . Jako náklaďák!

TIPO
Nebo bychom sem mohly dát točící dveře.

PIKI
Dáme si do vchodu kolotoč! S koníkem a policejní motorkou.

TIPO
Ale nejdřív uděláme něco s tím nepořádkem na zemi.

PIKI
Snad ho nechceš vysát pylososem?

TIPO
Myslíš, že to budu zametat?

PIKI
Ale pylosos je hrozivě děsivej. Jak hučí!

TIPO
Piki jsi snad mimino?

PIKI
Piki je už velká myška.

TIPO
Tak vidíš. A bojí se velká myška pylososu?

PIKI
Nebojí. Pauza. Když je pylosos vypnutej.

TIPO
Piki!

PIKI
Tipo, že to zameteš?

TIPO
Piki!

PIKI
Vždyť nás ten pylosos může sežrat!

TIPO
Copak je to tramvaj?
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PIKI
Viděl jsem ho jak sežral ze země. . . připínáček.

TIPO
A my dvě jsme. . . připínáčci?

PIKI
No nejsme.

TIPO
Tak vidíš. Vysaju tu podlahu. . . a tebe taky, všechny blechy z kožicha! Tipo
zapne vysavač a vysává se šelmovským úsměvem opravdu hlava nehlava.

PIKI třese se
Tipo, tak já se už nebojím.

BLECHY (ASI PADESÁT) utíkají z Pikiho kožíšku asi do padesáti světových stran
Ale my se bojíme!

3. OBRAZ – V noře

Tipo si čte na divanu hodnotnou literaturu, Piki maluje.

TIPO
Co to maluješ?

PIKI
Duhu přeci. Když se nám nepovadla vyrobit ve sprše, tak ji chci aspoň nama-
lovat.

TIPO
Ukaž. Tolik obrázků. A každý jiný. Povedly se ti. Moc.

PIKI
Právě že to nemůžu trefit.

TIPO
Co nemůžeš trefit?

PIKI
Barvy. Barvy jak jdou za sebou. Víš jak jsme naposled šli kolem potoka v parku
a za městem jsme viděly duhu? Chci nakreslit přesně takovou a pořád mi to
nejde.

TIPO
Duha má sedm barev. A vždycky ve stejném pořadí. A ty jich máš někde pět
a někde devět. . .

PIKI
To je na mě strašně složitý. . .
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TIPO
Proč složitý? Stačí si zapamatovat sedm barev za sebou.

PIKI
Sedm? A to je kolik? Jedna, dva, tři, sedm?

TIPO
Hmmm. Poslouchej: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, šedivá, fialová.

PIKI
To si nikdy nezapamatuju.

TIPO
Máš pravdu, musíme tomu dát nějakou souvislost. . . Podle písmenek! Místo
červená si můžeš pamatovat třeba. . . čáp. . .

PIKI
Čáp ano! Čápa mám ráda, se zobákem. Klapy klap. Když je teda namalovanej.
Jinak žere myšata, věděla si to Tipo?

TIPO
Počkej, přemýšlím. Č je čáp, hmmm pak o. . . hmmm o, odmítá, ž. . . že, z. . .
zradil, m. . . . mladou, š. . . šarmantní, f. . . fenu. A mám to: Čáp odmítá, že zradil
mladou šarmantní fenu.

PIKI
Cože?

TIPO
No přeci: Čáp odmítá, že zradil mladou šarmantní fenu. Stačí si zapamatovat
jen to. A pak to máš: Čáp. . . č. . . červená, odmítá. . . o. . . oranžová, že. . . ž. . .
žlutá, zradil. . . z. . . zelená, mladou. . . m. . . modrá, šarmantní. . . š. . . šedá, fenu. . .
f. . . fialová. Čáp odmítá, že zradil mladou šarmantní fenu. Úplně průzračný, co,
Piki?

PIKI
Hmmm. A co to je to šarmantní, to něco znamená? Nebo sis to teď vymyslela,
aby ti to vyšlo?

TIPO
Ale Piki, šarmantní, to přece všichni vědí, že je slovo. Šarmatní. Šarmantní je
třeba fena, když vrtí chvostem, takový to jo jo jo, hopla hop, jako jó a jako
né, spíš nejdřív jó a potom né, chápeš, ne?

PIKI
Chvostem? Fena je přeci taková ta věc, co hrozně fouká a suší se jí kožíšek,
když vylezeš z vany, ne?

TIPO
To je fén ty truhlice. Fena je máma od štěněte.

PIKI
Fena? Hmmmm. Tak takový zvíře neznám: fena.
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TIPO
A jaký zvíře znáš?

PIKI
Opici.

TIPO
Opice jako oranžová, to by šlo.

PIKI
Tak vymysli něco s opicí.

TIPO zvolna a přemýšlivě
Čistotná opice žužlá zralou mandarinku, šišatou a flekatou.

PIKI
No to je něco! Čistotná opice žužlá zralou mandarinku, šišatou a flekatou.

TIPO
No vidíš Piki, tak teď můžeš namalovat duhu jako opravdovou.

PIKI
Víš, co bych chtěla Tipo?

TIPO
No co Piki?

PIKI
Doletět až k duze. Až abych byla úplně u ní, že bych byla taky úplně duhová.
Nebo pod ní, dole jako v bráně a duha by se klenula nade mnou. Myslíš, že by
to šlo?

TIPO
Abys viděla duhu nad sebou?

PIKI
Abych proletěla duhou tam a zase nazpátek.

TIPO
No kdybys byla kukačka nebo vrabec, možná by to šlo.

PIKI
Tipo, já už to nějak vymyslím!

4. OBRAZ – V domě

Chodby, schodiště, výtahy.. .

PIKI
Tipo a myslíš, že bude mít mistr Ziba radost, že za ním jdeme na návštěvu?

TIPO
Z návštěvy má každý radost, Piki. Tedy, když návštěva nepřijde s prázdnýma
rukama.
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PIKI
Ale chodit na návštěvu s prázdnýma rukama, to se přeci nedělá. To je jako. . .
jako třeba. . . prskat polívku na kamaráda. Nudlovou například. Aby si pak
musel vyšťourávat nudle z kožíšku.

TIPO
A oušek.

PIKI
Nudličky přilepený.

TIPO
Ale my máme pro mistra Zibu krásný dárek. Tvůj obrázek duhy.

PIKI
Myslíš, že se mu bude líbit?

TIPO
Určitě.

PIKI
Mistr Ziba je ten největší montér světa! A my s ním společně postavíme náš
nový kolotoč.

TIPO
A trampolínu.

PIKI
A houpačku.

TIPO
Celý myší lunapark!

5. OBRAZ – U mistra Ziby

Prostorná nora, ovšem poměrně zaplněná ukrutným přehršlem podivuhodných udělá-
tek.

TIPO
Dobrý den, mistře Zibo.

ZIBA sotva zvedne hlavu od svářečky
Dobrý den, Tipo a Piki. Dosváří, piruetou se otočí, přičemž se o svářečku lehce
opírá jako o hůlku. Je to velmi elegantní svářeč! Přišly jste se mi pochlubit jak
jste vyhnaly Rydlaku?

PIKI
To Tipo. Ona je hrdinka.

ZIBA
Spíš bych řekl, že to bylo vítězství ducha nad hmotou, tedy myšlenky nad
hrubou silou.
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TIPO
Mistře Zibo a u tebe už Rydlaka také byla?

ZIBA
Co by u mne dělala? K jídlu tu nic nemám, jenom čaj. Přeci nebudu jíst doma
sám. Když mám hlad či chuť, jdu ven, za myšaty, dozvím se, co je nového
ve městě, třeba, že Tipo vymňoukla Rydlaku. Povídáme si, přitom vždycky
najdeme něco lahodného k snědku a společně vystrojíme hostimu. Je mírně
dojat sám sebou i plynutím svého spokojeného života. Dáte si čaj?

PIKI
Přinesly jsme ti dárek, mistře Zibo.

TIPO
Piki ti nakreslila obrázek.

ZIBA bere si obrázek, zálibně si ho prohlédne a pověsí ho na zeď
Všechno na svém místě. Čejka opravdu žalostně zpívá, mimoto šíleně falešně.

PIKI
He?

ZIBA
Sedm barev duhy, přece. Čejka. . . č. . . jako červená, opravdu. . . o. . . oranžová,
žalostně. . . ž. . . žlutá, zpívá. . . z. . . zelená, mimoto. . . m. . . modrá, šíleně. . . š. . .
šedivá, falešně. . . f. . . fialová. Čejka opravdu žalostně zpívá, mimoto šíleně fa-
lešně.

PIKI
Jaká čejka? Chocholatá? Tu mám ráda. Ta má taky dlouhý červený nohy. Jako
čáp. A nežere myšata. Jenom pavouky. Fuj. Nohatce lezatce.

TIPO
Mistře Zibo, chceme si dát do vchodu do nory malý kolotoč. Jako mají lidé
v obchodech. Aby nám tam Rydlaka tlustá neprolezla.

PIKI
Jen trochu hezčí kdyby byl. S kohoutem a zeleným dráčkem.

TIPO
Pomůžeš nám, mistře Zibo?

ZIBA
Moc rád. Houpačky a kolotoče vyrábím ze všeho nejraději. S kohoutem a zele-
ným dráčkem. A mašinkou, samozřejmě. Na Rydlaku jsem ale vymyslel něco
jiného.

TIPO
Co, mistře Zibo?

ZIBA
Krabičky s malým překvapením. Na ten nápad si mne přivedla ty.

PIKI
Ukáž nám je prosím, mistře Zibo!
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ZIBA podá Piki jednu z krabiček
Zkus tuhle. Stačí zmáčknout knoflík.

PIKI
A vono mě to kousne.

TIPO
Neboj se Tipo. Vidíš snad, že by ta krabička měla zuby?

PIKI
U tygra zuby taky nevidíš. Dokud má zavřenou pusu.

TIPO
Tak já to zmáčnu sama. Krabička děsivě zamňouká. Obě myšata se leknou až
vyskočí.

ZIBA
Jak jsem říkal, dovolil jsem si převést nápad Tipo do mechanické podoby.

PIKI
Takže tam vevnitř neni kočka?

ZIBA
Ani tygr zubatej. Jen pružinky, váleček, membrány. . . Jemná práce.

TIPO vidí další spousty identických krabiček
Mistře Zibo, tys těch krabiček ale vyrobil spoustu!

ZIBA
Pro všechna myšata. Nikdo už se Rydlaky bát nemusí. I kdyby nemluvil po
kočičim.

PIKI
Opravdu všechny fungují?

ZIBA
No jen si je vyzkoušej!

PIKI radostně běhá mezi krabičkami a mačká čudliky, hodně to všechno mňouká
Mňáááu, kóóóčka, kóóócour, mňáááu. Asi patnáctá krabička zakokrhá. Kyki-
riký! Piki ztuhne. Co to je?

ZIBA
Nakonec se mi to mňoukání omrzelo. . .

TIPO
To musíme vyzkoušet všechny. Myšata zkoušejí další krabičky. Jedna zatroubí
a Piki zvolá: hele slon! Další zaštěká a myšata volají: pejsan hafan. Íhahá!
Koníček hříbáček. A tak dál. Po asi osmnácti různých zvířatech narazí myšata
na krabičku která nevydává žádný zvuk. Ukaž.

PIKI
Počkej já to zmáčknu.

TIPO
Nic. A já. . . Taky nic. Nic to nedělá. . .
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PIKI
Úplně tichá. . .

TIPO
Zibo, tahle je rozbitá.

ZIBA
Ne, to je ryba.

PIKI
Ryba! Ryba! Mlaská pusinkou jako ryba. Zibo, Zibo, tahle krabička se ti po-
vedla nejvíc, rybu já mám ze všech zvířat nejradši!

6. OBRAZ – Výroba lunaparku.

Před norou Tipo a Piki.

ZIBA přichází s ukrutným baťohem
Piki, Tipo, zdravím vás!

PIKI
Mistře Zibo, to je ale baťoh! Tam bych se vešla i se židličkou.

TIPO
I s postelí.

PIKI
A peřinkama.

TIPO
A lampičkou.

PIKI
A deštníkem.

TIPO
A s talířem s polívkou, nudličkovou.

ZIBA
A pylososem, co Piki?

PIKI
Já se nebojím, pylososu, mistře Zibo.

TIPO
Ty by si s ním i vlezla do baťohu? S pylososem s tou dlouhatánskou hadicí?

PIKI
Vy si ze mě děláte šprťouchlata, viď Tipo. . . mistře Zibo?

ZIBA usměje se
Nedá se to vyloučit, Piki. Tak co, pustíme se do toho kolotoče? Svařil jsem
doma ze čtyř trubek konstrukci. . .
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PIKI
Čtyři to je hodně, co Tipo?

TIPO
Hmmm. Vyzdíme uprostřed vchodu patky a do nich tu konstrukci zasadíme.

PIKI
A sedátka vyrobíme z uschlé pomerančové kůry.

ZIBA
Mám něco lepšího. Malá plyšová zvířátka. Tahá je z baťohu.

PIKI
Kohoutek!

TIPO
Ptakopysk!

ZIBA
A dokola přilepíme dlouhého žlutého hada.

TIPO
Vypadá jak lochneska.

PIKI
A jak vyplazuje jazyk!

ZIBA vše umně přilepí na přidrátuje
Tak to bychom měli.

TIPO
A co dál mistře Zibo? Vyrobíme celý lunapark, ano?

PIKI
Postavíme houpačku, já se tak ráda houpu. Třeba tady na tom ořešáku. Při-
chází Chiki, myšák svalouš v modrobílém pruhovaném nátělníku s kotvou.

CHIKI
Postav velkou houpačku, vyleť až do obláčku! Ahoj, mistře Zibo! A co vy,
plavčíci, kdepak máte čepici?

TIPO
To vypadá jak námořnický nátělník. Chiki, Chiki, už jsme vůbec nevěřili, že se
někdy vrátíš. Chiki! Piki i Tipo skočí na Chikiho a začnou ho radostně objímat.

CHIKI
No tak, plavčice. . . Rychle všichni na palubu, najeli jsme na chaluhu!

ZIBA
Zvláštně mluvíš Chiki. . . Stalo se ti něco?

PIKI
Musíš nám všechno vyprávět, Chiki!

CHIKI
Jen sednout bych si chtěl, že je to historie dlouhá.

ZIBA
Pojďme ke mně do nory. U samovaru poslouchá se nejlíp.

17



TIPO
Budem potřebovat ještě něco, Chiki?

CHIKI
Jen odvahu, přátelé neb příběh je to plný děsu. Od moře až k lesu. Odchází,
tu uvidí obraz duhy, zastaví se. Co je tohle?

TIPO
Přeci duha. Namalovala ji Piki.

CHIKI zamyslí se
Čolek odplouvá žábě, zatímco moře šplouchá, fouká.

7. OBRAZ – Opět v dílně mistra Ziby

Chiki promlouvá.

CHIKI
Nejdřív ze všeho jsem chtěl jet tramvají až na konečnou a podívat se, co tam
končí. Tam na konci. Jenže tam na konci stál akorát autobus. Tak jsem si řekl,
Chiki, už jsi tu a teď pojedeš tím autobusem, na konečnou. Až na konec. Vlez
sem pod zadní sedadlo až úplně nejdozadějc, drsně, že jo. A ten autobus jel
den, dva. . . Naštěstí tam všichni lidi měli spoustu paštik a rohlíků. . . Třetí den
autobus zastavil, lidi i s paštikama vystoupili a tak jsem šel taky. Vůbec jsem
netušil, kde jsem. Jen to, že jsem na konečný. Vzduch voněl úplně jinak než
u nás. Běžel jsem z kopce úzkou temnou uličkou a najednou se to všechno
otevřelo a já ho viděl. Konec.

ZIBA
Konec čeho?

CHIKI
No světa přece. Byla tam jen voda a voda a voda, vlnkovatá voda, všechno
mokrý až na konec toho světa, kam si dohlíd.

ZIBA
To bylo moře Chiki.

CHIKI
No, moře. Pak sem si všim, že na něm jsou lodě. . . A tak jsem si řekl, že. . .

TIPO
Když si dojel už na konečnou tramvají i autobusem, že dojedeš na konečnou i
lodí, jestli vůbec na nějakou konečnou jede. . .

CHIKI
Jak to víš, Tipo?

PIKI
Dá se to nějak vycítit, Chiki.
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CHIKI
Aha. . . Tak jsem se stal námořníkem. Plul jsem po všech mořích světa celý rok.
A když jsem připlul do Afriky, přidal jsem se k písečným myším. Žili jsme si
spolu v ohromném podzemním městě. . . Krásné to bylo, všichni jak bratři a
sestry. . . Jenže nás pak jednoho dne všechny pochytali.

ZIBA
Kdo? Lidi?

CHIKI
Přesně tak.

PIKI
Nebezpečný zvířata, tydle lidi. Záludnější nežli tygr. Ale zas nemaj tak velký
zuby. . .

CHIKI
No jo zuby nic moc, ale ty klece! Naložili nás do auta a vezli hrozně daleko, až
na takový veliký náměstí, kde stály ohromný autobusy s křídlama. . .

ZIBA
To jsou letadla, Chiki.

CHIKI
Tak to je – letadla. Protože lítaj!

PIKI
Autobusy s křídlama, který lítaj? Jako vrabec?

CHIKI
Kdepak jako vrabec. Jak vlašťovka do Afriky. Letěli jsme tak dlouho, až jsem
z toho usnul. A když jsem se vzbudil, byl jsem sám v kleci. A všude okolo byly
další klece a v nich papoušci, křečci, želvičky a dokonce jedna jedovatá kobra,
která na mě pořád vyplazovala jazyk.

PIKI
Jako had na našem kolotoči!

CHIKI
Kdepak, na kolotoči. Bylo to vězení pro zvířátka. A jmenuje se – Zverimex.

TIPO
Zverimex – to je ale ošklivé jméno.

CHIKI
No. Pak přišla nějaká paní s pánem a tvářili se hrozně tajemně. Dali mi na
klec puntíkatou mašli a odnesli mne do bytu, tady ve třetím patře.

TIPO
Letíš kolem světa, aby tě nakonec prodali do domu, kde ses narodil. Jen o patro
výš.

ZIBA
Tak je to na světě spojené. Všechno.
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PIKI
Ale jak ses odtam dostal, Chiki, z klece?

CHIKI
Prostě jsem se prokousal zdí ven. Zubama. Když si ten chlapeček se mnou chtěl
hrát na schovávanou.

ZIBA
Ve hře na schovávanou mají myši celkem výhodu, proti lidem. . . se nedivím,
že si vyhrál, Chiki.

CHIKI
Nejspíš mě ten chlapeček ještě hledá.

TIPO
Jaký chlapeček?

CHIKI
Z toho bytu ve třetím patře. On mě totiž dostal od toho pána a paní k naro-
zeninám. Jako dárek.

PIKI
Narozeninám? Co to je, narozeniny?

CHIKI
Oslava. To si lidi někoho vyberou, většinou dítě, a pak mu nosí dárky a upečou
mu dort a taky mu dávají všichni hodně pusinek. A ke všemu se ještě zpívá. To
jejich hulalá a trulalá. Nakonec velká legrace – malujou těm dětem na obličej
různá zvířátka. Že se jako šminkujou. Jako kočičky třeba.

PIKI
Já bych se tak ráda namaskovala. . . Třeba jako motýlek! Tiše k Tipo: To se mi
moc líbí Tipo. Řekni prosím všem, že zítra mám narozeniny já. Já bych tak
chtěla dárky. . . a dort.

TIPO odkašle si a pak promluví silným hlasem
Poslouchejte všichni. Zrovna zítra má narozeniny Piki. Oslava bude u nás
v noře. Uvaříme čaj, upečeme dort, zazpíváme si. A kdo bude chtít, namaluju
mu na obličej. . . motýlka. Zítra u nás, myšata!

8. OBRAZ – V noře s dary moře

Narozeniny Piki. Dort. Elegantní a viditelně zcela nová sedací souprava z pomera-
nčových šlupek. Na stole sklenice se šťávou z čerstvě vymačkaných pomerančů. Tipo
a Piki čekají, Piki přestrojena za noční můru. Napjatě čekají. Teď! Zazvoní zvonek.

TIPO
Ty se jen postav doprostřed a stůj. A až já otevřu dveře. . .
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PIKI
Řeknu: Ach, jak mne těší, že jste všichni přišli. . .

TIPO
Pokud teda nebude za dveřma pošťák. . .

PIKI
Nebo policajt. . .

TIPO
Nebo Rydlaka.

PIKI
Tipo nestraš mě! Radši už otevři. Tipo otevře dveře a za nimi jsou slavnostně
oblečeni hosté: Ziba a Chiki.

ZIBA A CHIKI
Všechno nejlepší k narozeninám, Piki!

PIKI
Děkuji kamarádi.

TIPO, ZIBA A CHIKI zpívají
Sto lat, sto lat, něch žije žije nám, sto lat, sto lat, něch žije žije nám, ještě raz,
ještě raz. . .

PIKI
Tak se zpívá. . .? Na narozeninách?

ZIBA
Chiki nás to naučil.

PIKI
To je krása!

CHIKI přitaká
Ano. A tady máš můj dárek.

PIKI
Námořnický nátělník. A na něm.. .

CHIKI
Planoucí srdce. . .

PIKI
A kotva.

CHIKI
Znak všech námořníků. Je to z Hamburku, nátělník.

PIKI
Ach Chiki! Děkuji, děkuji! Takový dárek jsem si vždycky přála.

ZIBA
Já pro tebe něco vynalezl, Piki.

PIKI
Mistře Zibo!
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ZIBA vyndá plastikovou tubu od šumivého Celaskonu
Říkám tomu bubloděl.

PIKI
Bubloděl?

ZIBA
Bubliny, koukej. . . Tuba je bublifukem a Ziba fouká a fouká a svět je úplně
bublinovatej.

PIKI
Bubliny, to dělá!

CHIKI
Bubliny to dělá, střílí je jak z děla!

TIPO
Piki, já taky! Nastane velké radostné společné bublinování. Já pro tebe mám
knížku, Piki.

PIKI
Obrázková knížka, jé, jupí! Čáp, opice. . . a co je tohle?

TIPO
To jsou písmenka. S touhle knížkou se naučíš všechna písmenka. Vidíš, Č. . .
jako čáp.

PIKI
A O.. . jako opice.

TIPO
A Ž.. . jako žába. Listují v knížce s touhou po poznání.

PIKI
To je krásná knížka. . .

TIPO
A mám pro tebe ještě jeden dárek. Rozbal si ho.

PIKI
Ten je ale pěkně zabalený. . . Ale co to je? To vypadá jako. . .

TIPO
Jako lžička s dírkou.

PIKI
Tipo, co to je?

TIPO
No lžička s dirkou.

PIKI
Ale na co je dobrá. . . děravá lžice? Vždyť jí všechno proteče, všechno vyteče,
jak sníš polívku, děravou lžicí, polívku s nudličkama?

TIPO
No nesníš s ní nic, Piki, lžice s dirkou neni na nic, vůbec na nic, to je co!
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PIKI
Tak proč mi ji dáváš, Tipo?

TIPO
Chiki říkal, že děti dostanou každé narozeniny také spoustu dárků, které jsou
jim úplně, ale úplně k ničemu, ale i z těch se musí radovat. Tak jsem myslela,
že aspoň jeden zbytečný dárek bys měla dostat i ty, abychom měli tu oslavu,
narozeninovou, opravdovou, jako ji mají i děti.

PIKI
Ach jaká si moudrá Tipo! Já mám takovou radost.

CHIKI
Skočil delfín na bort a my půjdem na dort.

PIKI
Vždyť já vám ještě nic nenabídla. Rychle, slavíme! Piki nejdřív sfoukne tři
svíčky a myšata tleskají a hned se pustí do dortu, Piki to děravou lžičkou moc
nejde, ale to přeci nevadí! Ziba rozlévá čaj a občas si některé z myšat bokem
zazpívá: Sto lat, sto lat, něch žije, žije nám.

9. OBRAZ – Na zápraží před norou

S čajem.

PIKI
Chiki, to je tak vynikající a krásné, že jsi nás naučil slavit narozeniny. A nejlepší
je, když jsi na oslavě narozenin oslavenkyně.

CHIKI
No určitě je to lepší než když jsi na oslavě narozenin. . . dárek. . .

PIKI
Víš, co si myslím, Chiki? Že když jsou narozeniny tak skvělé a zábavné, tak to
asi bude takové všechno, to, o čem si nám vyprávěl. Třeba létání.

CHIKI
Ty bys chtěla letět letadlem, Piki?

PIKI
Moc. Moc bych chtěla. Dívat se ze shora na naši tramvajovou zastávku. A nej-
víc ze všeho bych chtěla proletět duhou. Abych byla celá pruhovaná. Pruho-
vaná Piki a pruhované letadlo. A všechny barvy by byly jak mají být, jako
když čistotná opice žužlá zralou mandarinku, šišatou a flekatou!

ZIBA
Jenže my nevíme, kde je letiště. . .

TIPO
Určitě tam pojede nějaká tramvaj. . .
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PIKI
Já tramvají nepojedu – nenechám se tramvají spolknout!

TIPO
Chceš letět letadlem a bojíš se tramvaje?

PIKI
Když se někdo bojí pavouka, ještě neznamená, že se bojí i chobotnice. . . A při-
tom je to taky osm nohou na jednom břiše.

ZIBA
Řekněme, že najdeme letiště, na něm letadlo, Piki se přestane bát a odletí.
Ale jak se vrátí, vždyť ani nevíme, kde bydlíme. Takové štěstí jako Chiki mít
nebude. Vždyť ani blesk nepraští dvakrát do stejného místa.

CHIKI
Bydlíme v Liberci. Přečetl jsem si to na účtence v tom obchodě, co mě prodá-
vali. Ve Zverimexu.

PIKI, TIPO A ZIBA zasněně
V Liberci. . .

CHIKI
Na létajícím koberci přistaneš jen v Liberci.

PIKI
Myslíš, Chiki?

CHIKI
Když si myš a když máš víru, proletíš i dírou v sýru.

TIPO
Chiki! Trochu k věci, kamaráde.

CHIKI
Jdeme, znám létající myš, ta poradí nám, kudy výš.

PIKI
Létající myš?

ZIBA
Myslíš netopýra?

CHIKI
Přesně tak, netopýra. Bydlí u nás na půdě a jmenuje se Čučo. Znám ho už
z mateřské školy. Když jsem ho viděl poprvé, myslel jsem si, že je to anděl.

PIKI
Anděl je přeci taková boubelatá myška, co umí lítat?

TIPO
No právě. Proto se tak snadno splete s netopýrem.

ZIBA
Rozdíl je jen v tom, že netopýr dokáže lítat i se zavřenýma očima. Na rozdíl
od anděla.

24



PIKI
Myslíš, že je doma, lítající myš, netopýr?

CHIKI
Vždycky je doma. Pokud neni pryč. Jdeme! Na půdu a na střechu, budem dělat
neplechu.

10. OBRAZ – Na půdě

Velmi temný obraz. Netopýra pro tmu jednoduše nevidíme.

CHIKI
Čučo, jsme tu.

ČUČO
Slyším Chiki, že jste přišli.

TIPO
Kde je?

CHIKI
Tam nahoře. Visí.

PIKI
Jak. . . visí?

ZIBA
Tamhle v rohu, dívej, pěkně za nohy.

PIKI
Za nohy, jak za nohy? Na nohách se stojí, přeci, viset můžeš leda na rukách,
na tlapkách. . .

CHIKI
Nebo taky na provaze.

TIPO
Chiki, ale!

ZIBA
Netopýři ale opravdu visí za nohy, za drápky, hlavou dolů jako když lezeš
z prolejzačky. Vidíš?

PIKI
Opravdu! Čučo, netrap se tam. Poleť sem k nám, máme čaj a sušenky, sedět
můžem tady na těch květináčích. . .

ČUČO
Jak sedět?

TIPO
Jak – jak sedět? Copak je něco složitého na sezení?
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ČUČO
A na co si asi sednu, na křídla?

PIKI
On nemůže sedět!

TIPO
No tak vedle nás postojíš. . . s čajem.

ČUČO
A jak budu stát? Nemám snad ještě chodit a tancovat? Po křídlech?

TIPO
On nemůže ani stát. . . ani chodit!

PIKI
No tak si s námi aspoň lehneš, ne Čučo, na bříško, křídla složíš na záda. . . co?

ČUČO
A jak přistanu na břicho? Smykem? Víš jak bych si ho odřel, bříško, při přistá-
vání? Nebo si myslíš, že na něm mám kolečka, podvozek celej? A jak bych
pak odstartoval, nechceš mi říct, Piki, Tipo? Zkoušeli jste to někdy, vzlítnou
z pozice na břiše?

ZIBA
To snad jen vrtulník umí takhle starovat. . .

PIKI
A co teda můžeš, Čučo?

ČUČO
Lítat přeci! Honit se po nebi s kamarády netopýry, lovit brouky rovnou ze
vzduchu, chytat kapky deště přímo do pusinky. . . za nocí, kdy měsíc neuvidíš a
hvězdy teprv ne. . . Tma, všude kam se podíváš, přece ti vítr sviští za ušima. . .

TIPO
A když si unavenej, tak se prostě někam pověsíš.

ČUČO
Za nohy, samozřejmě.

PIKI
Takže ty celej život jen lítáš nebo visíš vzhůru nohama?

ČUČO
Copak je na světě něco lepšího?

PIKI
Mně to přijde smutné. . . Mě už snad ani nemrzí Tipo, že nejsem létající myší,
netopýrkou. Vždyť jak bych potom barvila a malovala? Nebo šla na procházku
s mým novým růžovým deštníkem. . . Ale jednou si to zkusit, aspoň, letem
světem. . .

ZIBA
Ty, Čučo, jak velkej náklad by si asi udržel?
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ČUČO
Kde udržel? V zubech udržel?

ZIBA
Vyrobil bych popruh, kterým bychom ti ten náklad přidělali na břicho.

ČUČO
A co bych s tím nákladem na břiše dělal?

ZIBA
No přeci – letěl!

ČUČO
Jó! Že bych byl první dopravní netopýr na světě! Čučo skiliner! První létající
náklaďák!

ZIBA
Spíš osobák.

ČUČO
Jak osobák?

ZIBA
Myší osobák. Unesl bys Piki?

ČUČO
Kdybychom odstartovali z výšky. . . ze střechy třeba. . . za bezvětří. . . Plachtit
bych s Piki určitě mohl. Vlahý večer, těsně než zapadne sluníčko. . . Stoupající
horký vzduch tě nese do mraků jak labutě na kolotoči. . .

TIPO
A vedle v údolí mží a klene se tam duha. . .

ČUČO
Proletět duhou!

PIKI
A bejt duhovatá! Pruhovatá.

ČUČO
Jednou v noci jsem viděl měsíční duhu. Bílou a žlutou, duhu za úplňku. . .

PIKI
V noci ne, Čučo. Tipo by neviděla jak letím.

ČUČO
Neboj se, všichni se budou dívat. Jen. . . na věšák s tebou nepřistanu, Piki. Na
to si moc těžká. . . A na břicho. . . To by se ti asi nelíbilo.

PIKI směje se
Copak mám kolečka? Copak jsem podvozek?

ZIBA
Však my už, Čučo, něco vymyslíme.
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11. OBRAZ – Na pouti

Praktická část leteckého výcviku.

ZIBA
Přečetli jsme s Chiki spoustu knih o leteckém výcviku.

CHIKI
A o Gagarinovi.

ZIBA k Piki
Musíme trénovat, aby se ti z toho divokýho letu hlava nemotala.

CHIKI
A bříško, aby nebolelo, to se musí cvičit, hlavně aby Piki při letu neblinkala
na Čuča, zejména na oči. Aby pak Čučo nebyl jak kormidelník, co v mlze na
krok nevidí.

TIPO
Bříško musí vydržet všechno, to musíme prostě nacvičit.

PIKI
A jak se to trénuje? Musím opravdu překousnout brouka smraďoucha a pomalu
ho spolknout, jak říkal Chiki?

ZIBA
Chiki!

CHIKI
No co je na tom, bříško letce musí vydržet všechno. I brouka smraďoucha. Já
ho klidně spolknu taky.

TIPO
Neboj se Piki. Žádný brouci smraďouši ani pavouci nohatci se tu žužlat nebu-
dou.

ZIBA
Spočítali jsme, že je potřeba, aby tvoje bříško zvládlo zátěž sto jízd na kolotoči.

PIKI
Sto! Sto to je hodně moc, co?

TIPO
Hodně, hodně moc.

PIKI
Víc než čtyři?

TIPO
Víc, mnohem víc, budu ti to počítat.

PIKI
Budeme jezdit na našem kolotoči s lochneskou.

ZIBA
Ten je moc pomalý. Přidělal jsem sedátka na káču. Pro tebe i pro Tipo, aby
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se káča nekvrdlala. Tak šupem do toho! Chiki toč je, toč. Tipo a Piki se točí
na káče. Ostatním je z toho lehce šoufl. Chiki točí.

PIKI
Nebolí bříško nebolí. Hlava se vůbec netočí. Piki a Tipo na káče. První veliké
juchání.

ZIBA
98, 99, 100. A teď na houpačku. Na ořešák. A až do večera. Celý den. Piki na
houpačce. Druhé veliké juchání.

CHIKI s Piki rozhoupává houpačku lodičku, až se točí skoro kolem dokola
Hopla, hopla!

PIKI
Veliký houpání! Ještě! Ještě!

ZIBA
A teď budeš skákat na trampolíně. Je kšando péro vyrobená ze starých námoř-
nických šlí. Pořádně hopsat, pěkně salto za saltem. Piki na trampolíně. Třetí
veliké juchání.

PIKI
Do veliký výšky uměj hopsat myšky!

ZIBA
Ale teď to teprv začne. Místo centrifugy řetízkový kolotoč. Vyrobil jsem ho
z kuchyňského ručního mixéru. Pěkně vzhůru nohama a místo nožů provázky
se sedačkama z uschlé pomerančové kůry. Tipo, Piki, jste připoutané?

TIPO
Ano mistře Zibo! Ziba zapne mixér a myšata rotují téměř horizontálně s frek-
vencí deset otáček za sekundu. Je to už opravdové šílenství.

PIKI
Jů! To bylo něco, mistře Zibo.

ZIBA
Tak a teď to nejdůležitější. Piki, víš, že ve velkých výškách je řidší vzduch?

PIKI
Ne, mistře Zibo.

ZIBA
Je to tak, Piki. Musíš se na to připravit. Vlez tady do té krabice. A ruce si dej
do popruhů, aby tě to nenacuclo. Je to plechová krabice od vánočního pečiva.

PIKI
Co by mě mělo nacucnout?

ZIBA
No pylosos přeci. Zavřem krabici a strčíme do ní hadici pylososu, aby odčerpala
vzduch.

TIPO
Tys vyrobyl podtlakovou komoru, mistře Zibo.
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ZIBA
Přesně takovou měl i Gagarin. S pylososem.

PIKI
Mistře Zibo, tohle cvičení necháme na zítra ano?

CHIKI
Piki, odvážná si byla jako kapitán v bouři, ospalý jen oči mhouří. Tohle cvičení
provedu za tebe.

PIKI
Děkuji ti Chiki.

CHIKI
V nouzi poznáš námořníka.

TIPO
Snad přítele, ne?

CHIKI
Každý mámořník je přítelem.

TIPO
Zibo, mistře Zibo. Máš už nějaký nápad jak Čučo s Piki přistanou?

ZIBA
Nebo se Tipo. Vynalezl jsem něco báječného.

12. OBRAZ – Let duhou

Ziba, Chiki, Tipo, Piki i netopýr v akci.

TIPO
Slunečno. Dnes je ten den, cítím to na ocásku.

CHIKI
To by bylo něco! Vždyť jsme start už dvakrát zrušili, pro děravou košili.

TIPO
Kvůli bouřce. Před bouřkou sluníčko nasaje všechen vzduch nahoru jak kdyby
pilo brčkem malinovku, červenou limonádu. . .

PIKI
A nás by to nacuclo až nad mraky! Jako pylosos, co? To by bylo!

ČUČO
Nad mraky je ukrutná zima. Úplně kouše do křidýlek.

PIKI
A do oušek.

ZIBA nasadí Piki přilbu
Uši si schováš pod helmu. Doufám Piki, žes neměla před letem žádnou polívku.
Nudličkovou. A k tomu zmrzlinu. Jahůdkovou!
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PIKI
Jen rohlík a jablíčko.

ZIBA
Výborně. Jdeme na start.

TIPO
Dvě minuty do startu. Odpočítávání spuštěno.

CHIKI
120, 119,. . . Myšata i netopýr lezou někam hodně vysoko.

ČUČO
Dobrý den, Liberec Ostašov, let Čučo 111, stojánka Moskevská, informace
Kilo, žádáme spouštění a povolení odletu do Liberce.

ZIBA
Čučo 111, dobrý den, spouštění schváleno, Kilo je správně, čas 45, povolení
na let z Liberce do Liberce uděleno, odletová Cheb 8 Alfa, odpovídač 3350.
Vstupte na dráhu 24, vítr 240, 5 uzlů, vzlet povolen, na slyšenou.

CHIKI
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. . . Počkejte!

TIPO
Co je, Chiki?

CHIKI
Teď musí Piki zvolat “Pojechali!”. Jako Gagarin.

PIKI
Ale já jsem chtěla být spíš jako Těrešková. . .

TIPO
Piki!

CHIKI
3, 2, 1, hopla!

PIKI
Pojechali!

TIPO
Letí!

CHIKI
Piki opravdu letí!

ZIBA
Malý krok pro Piki – velký krok pro všechna myšata světa.

CHIKI
První létající myš – naše Piki! Myší Gagarin!

TIPO
Vidíte – duha!

ZIBA
A Piki s Čučem tou duhou prolétají.
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TIPO
Čáp odmítá, že zradil mladou šarmantní fenu.

CHIKI
Čolek odplouvá žábě, zatímco moře šplouchá, fouká.

ZIBA
Čejka opravdu žalostně zpívá, mimoto šíleně falešně.

TIPO
Čistotná opice žužlá zralou mandarinku, šišatou a flekatou.

TIPO, ZIBA A CHIKI volají
Skákej, Tipo, skákej! Piki se odpoutá od Čuča a po krátkém volném pádu se jí
otevře padák. A nejen jí - ještě dalším 999 malým papírovým Piki, které se na
padáčcích snášejí na diváky a jsou velmi, velmi barevné. Červené, oranžové,
žluté, zelené, modré, šedivé a fialové, tak jako duha.

ANDREJ SANNIKAU hlasem Andreje Kroba
Padáš dolů na padáku, díváš se na duhu, a ta duha se neklene nad obzorem jako
most, kdepak, z výšky ji vidíš celou, celé kolo, duha je kulatá jak palačinka,
jak náš kolotoč. Koukáš se na tramvajovou zastávku, lidi na ní jsou velký jako
myšata a tramvaj vypadá jak štangle červenýho salámu, jako obrmrkev na
kolečkách. A na tramvajovém ostrůvku je pořád duha, protože celou dobu prší
a přitom svítí sluníčko a ty se ptáš sama sebe, proč se déšť pořád vrací, vrací
na tramvajovou zastávku, přeci se nemůže vracet jen tak náhodou, vrací se, že
hledá taky kamaráda. . . nebo kamarádku, přesně takovou, jakou jsem našla na
zastávce i já, svou kamarádku Tipo. On to déšť viděl, když jsme se potkaly,
když mi Tipo řekla, abych se schovala pod její deštník, pod červený veliký
deštník s černými puntíky, který vypadá jak beruška, jak slunéčko sedmitečné,
jak můj padák, na kterém se snáším ke svým kamarádům, co na mne čekají,
přímo tuhle, s velkou otevřenou náručí.

Minsk, 2011
Nijmegen, Jena, Praha, Rotterdam, konec září, začátek října 2012
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