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JEDNÁNÍ PRVNÍ
V pekle – v rodinném doupěti kdesi na periférii

Marbuel leží na peci, Kratinoha cosi kuchtí.
KRATINOHA

Tak co, táto Marbueli, leží se ti tutaj dobře, na té peci kachlíkovej?
MARBUEL

A dyk víš, mámo Kratinoho. Kosa je tu jak dyby ji sem sama kmotřička položila. Dávno, dávno
nám to nehicuje.

KRATINOHA
Ani uklohnit cosi teplýho tu není možno. To je tragédije hotová, že tě táto takle vodbejvat
musím.

MARBUEL
Ale prosimtě, mámo Kratinoho. Kornout škvarků, z hříšníků nejukrutnějších vyškvařenej, ten
sem měl dycinky nejradši na studeno, jak jen ty to umíš.

KRATINOHA
Ale kuš ty starej lichometníku. V kožce tvý huňatý juž první stříbro prokvétá, ale jazykem jak
zamlada ještě kloktat umíš.

MARBUEL
A kdepak mámo. Já sem prostě jenom upřimnej.

KRATINOHA
A to se právě dneska nenosí.

MARBUEL
Co naplat, mámo. Já jsem ještě ze starý chlupatiny vydělán. A to ti povím – to že ústav náš
pekelnej se všem novotám současnejm přizpůsobuje – to je ten douvod proč svou lidovýchovnou
funkci ztrácí. Dyk mi ani lháře hojte do pekla nenosíme, neb kníže naše deklaraci vydalo, že
blamáž je nejčko norma doby týdle postmoderní.

KRATINOHA
To recht máš táto stoprocentní. Pak do kotlů vkládat koho nemáme a naprázdno voni z předpisů
bezpečnostních běžet nesměj a topení oustřední je chladný jak Lůna ze svý strany vodvrácený.

MARBUEL
Jen lyriku svou nepruď, mámo, v tědle vejrech hlubokejch. Víš jak tvá strúna smutná se mnou
umí hnout. Lup a chytne mě z toho hnedky hexenšus, z tý mrazivý tvý poetiky.

KRATINOHA
A koukni táto, co nám z vlhka celkovýho vomejtka udělala. Padá ze zdi jako podťatá!

MARBUEL
Snad nechceš mámo, abych zase vytapecíroval? To je dřina pro mě zoufalá.

KOKSINDA přichází
A to já bych ti tatínku zase pomohla.

MARBUEL
Co tě to béře, céro vyjukaná, že skutky dobrý na vlastním tatíkovi páchat chceš? Že ty zas
v ňákym průšvihu lítáš a proto pomateně takto promlouváš?

KOKSINDA vzlyká a leze za ním na pec, kde se mu v náruč ponoří
Tatínku, tatínečku. . .

KRATINOHA
No tatínku Marbueli, koukám, že mazlíček tvůj sametovej zas v pekle v nemilost upadl. To jsem
zvědava co teďky provedl.

MARBUEL
Snad ta kaše nebude tak žluklá, aby se pojíst nedala. Ke Koksindě: Tak co, Koksindo, bambulko
moje elegantní, co se děje?

KOKSINDA
To já ti tatínku ani vypovědět nemohu.
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KRATINOHA
Jen to vyklop, šmodrcho popletená. Táta se tě ptá, tak vodpověz.

MARBUEL
Ale mámo! Nebuď zas tak hrrr. Nevidíš, že holka traumatem psychickym trpí? Chceš jí snad šok
zpousobit?

KOKSINDA
Tatínku musíš zítra k strýčkovi Luciferovi. I maminka tam má jít s tebou. Prý kobereček tam
pro vás bude nachystán.

KRATINOHA
No to je hotový. To musel bejt škandál jak ze žurnálu vystřiženej, co jsi holka provedla. Jestli
my kvůli tobě buřta koňskýho pro potupu na vidlích budem muset nosit, tak to se vážně v fenu
pekelnou proměním! To je táto dousledek tý tvý výchovy liberální.

MARBUEL
Že ti voheň v hubě nezezelená, mámo dobrá. Čerta móresům bys chtěla učit? Copak tebe mámo
zamlada někdo bil nebo jináč trestal? Dybys tehdá byla drezúrou deptaná, těžko by z tebe řádná
čertice vyrostla. To bys mi mámo nikdá do voka nepadla.

No a teď pojď s pravdou ven: Nejsi snad mámo čertice řádná a kudlanka moje nejvoblíbe-
nější? No, neni to tak?

KRATINOHA
Ale táto! Dneska už je doba cugrunt jiná! A vůbec, zeptej se rači chráněnkyně svoji co provedla
a náš vztah zlatě ordinérní do toho netahej a nepleť.

KOKSINDA
Já jsem zlobila, tatínku.

MARBUEL
No vidíš, mámo! Povinnost holka svou akorát držela. A za to já se mám jít zodpovídat? A to
bych řek, že pudu! A pěkně vod plic svejch zakouřenejch se do Lucifera vobuju. A to já mu zas
povim, co si vo něm myslim.

KRATINOHA
Jak ti voči hořej, táto. Tys byl dycky rebel nejpoctivější. S tebou si i na tom buřtu koňskym
debužírsky pošmáknu.

MARBUEL
Tak tě mám rád mámo! Naber škvarků do rendlíka a hybaj, chutě vyrazme! Oba odchází.

JEDNÁNÍ DRUHÝ
V pracovně u Lucifera

LUCIFER
No tak poď blíž, táto Marbueli. Prohřešky tvý proti řádu pekelnýmu jsou závažnosti veliký. Jen
zčerstva předstup před zraky mocnosti naší nejvyšší ať jimi rovnou zhorka zpražen jsi.

MARBUEL jde blíž
Ráčej prominout Vaše peklorodí, ale já nemám potuchy nejmenší, proč jako hochštaplera hejsko-
vitýho mě tu chtěj peskovat neb prospěch pekla byl a je mi porád generální autoritou a primárně
svý skutky veškerý jen podle toho vorijentuju.

KRATINOHA přiskočí k němu
Tak, tak, velkokníže naše nejvýznamější. Rodina gruntovní my s tátou sme. Rohy máme vždycky
řádně nabroušený, chlupiska vazelínou promaštěný a paznehty sírou potřený.

LUCIFER
Chceš mě šlakem potrefit, mámo Kratinoho? Jak modelka vod Šanela mi tu promlouváš. Eště
mi pověz, že si kožku s tátou ondulírujete a lakem z tchóře stříkáte a já se vážně neudržím a
orgije neřestný na vás simultánně páchat počnu!

KRATINOHA
Poctít nás chtěj, kníže!
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MARBUEL
Mámo, mámo, ňák se nám to zamotává. Už tomu přestávám jaksi rozumět.

LUCIFER
Tak já ti to vysvětlím ty manekýne tumpachová! Nepřišli ste na tento můj kobereček strašlivej vo
garderóbě svý mi vyprávět, alébrž vám kompleksně vyčinit hodlám za výchovu nedostatečnou,
kterou svý dceři jediný čertovský poskytujete.

KRATINOHA
Prominou, pane Lucifer, ale z jaký nedostatečnosti nás to vobviňujou? My v tradici cérku svoji
držíme a rozpuku její čertoviny jsme nikterak nebránili. Nikdy jsme trestu tělesnýho ni zákazu
nižádnýho na ní nepodnikli!

LUCIFER
A právě proto nejčko rychlej šmitec nad tím vyfrknout musíte, aby utrum jste z jejich alotrií
vycepovali a dračici svou řeřavou takto zkrotili!

MARBUEL
Snad nechtěj abych ji, nedej ďáble, vokřikoval, jejich Excelentnosti?

LUCIFER
Jaký vokřikování! Za vocas ji k stropu zavěsíš a metlou péřovou ji na chodidle lochtat budeš!

KRATINOHA
To po nás nemůžou chtít, jejich Velkostrašlivosti! Vo brutalitě takový peklo nikdá neslyšelo.

LUCIFER
Slyšelo, neslyšelo, řek jsem a hotovo.

MARBUEL
A copak cérka naše, smím-li se ptát, tak nevhodnýho vyvedla, že trest tak generální žádaj?

LUCIFER
Tak to už je vopravdu nevkus trijumfální! To se mnou chceš diskus demokratickou víst nebo
jaký novoty chceš tu zavádět? Řek sem snad jasně, co máš udělat Marbueli, tak kušuj a švihej!

KRATINOHA
A to zas ne, Jejich Rohochlupatosti. Před dějinama my za naši dcéru Koksindu vodpovědnost
nesem. Musej nám všecky vokolnosti skutku jejího dopodrobna vyjevit a my pak tudle s tátou
trestík seriósně promyslíme.

MARBUEL
Ale žádnej diktát si vnutit nenecháme! V tomdle právo vodjakživa na straně naší stálo: „Rodina
– základ peklaÿ, tak praví litery naše nejpůvodnější.

LUCIFER
Poučovat chceš mě, drchoto manšesterová?

MARBUEL
Tak to zas prrr, Jejich administrativní nadřízenosti, já jsem vždycky v poctivé králičině nastro-
jen.

LUCIFER
Oj, oj, oj! Mě se z těch vašich ekurzů módních vážně lebka rozskočí. K Marbuelovi: Tak poslyš
ty bonviáne protřelý, dcéra tvá Koksinda cestou z vyučování školního šípy kalené kolkol sebe
metala, čertovstvo veškeré takto bolestivě zasahujíce.

KRATINOHA
No prosím, to je ovšem trik standardní, mládeží spolehlivou věky tropený. No vždyť i já si vzpo-
mínám jak jsem takto jsa školačkou žertovala!

MARBUEL
Bať, bať, kníže pekelné. Nechápu, kam narážej.

LUCIFER
A kam šíp jeden z nejprudčejších narazil? Nebyla to snad dolní třetina trupu mýho? Ukazuje
své pozadí s šípem zabodnutým.

KRATINOHA zúčastněně
Aj, aj, to je po čertech choulostivá záležitost.
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LUCIFER
To bych řek, že jó. Kůžička má v místech nejcitlivějších byla zasažena. To to pálí, jojky joj, to
to pálí.

KRATINOHA
Snad kapka kořalky by helfnout mohla, že by jim tu ránu pěkně vydesinfikýrovala.

LUCIFER
Všecko marný, s kořalkou je šlus jak velkej vůz, játra má sou dávno v šutrák proměněná. . .Vzlyká.

MARBUEL
Tak to je peklo vopravdický.

LUCIFER
Jakýpak peklo, když Lucifer nemůže ani místo svý adekvátní zasednutím trůnu zaujmout? Co
kdyby delegace nějaká zčistajasna ausgerechnet nejčko návštěvou nás poctila? No, jakpak bych
asi instituci naši moh representýrovat? No, Marbueli, nechceš mi říc?

MARBUEL
No já nevim, ale dyby se tady do vašnostova trůnu vedle votvoru pro vocas ještě jedna ďurka
pro šíp vysoustružila. . .

LUCIFER
Ještě trůn můj dědičný fysicky chceš zdiskreditovat? Jak by generace čertů budoucích na díru
tuto asi pohlížely? No? Dceru svou kvač ztrestat okamžitě a z vočí těch mejch bolavejch se
konečně už ztrať.

MARBUEL
Neráčej se urazit, pane Lucifer, ale dceru svou trestat nehodlám. Nic, co by se peklu příčilo,
neprovedla.

KRATINOHA
Tak tak. Dyk voni sou jen první mezi rovnejma. Principielně dcera naše ničeho se nedopustila.

LUCIFER
Já vám dám principy! Zlochtáte ji nebo ne?

MARBUEL A KRATINOHA
Ne!

LUCIFER
Tak teda pro peklo ste ztraceni! Už pro mě absolutně neeksistujete! Táhněte k lidem!

MARBUEL
Když jinak nedaj, tak pudem. Víru svou si z kožicha vyrvat nedáme.

LUCIFER
Ať už vás tu nevidim! A licenci svou k vodvozu duší hříšnejch do oustavu našeho pekelnýho na
sekretariátu nezapomeňte vodevzdat!

KRATINOHA
Počkaj, počkaj. Konfesi živnostenskou komora jediná čertovská by nám oficijelně mohla vode-
brat.

LUCIFER běží k nim s vidlemi k ataku napřeženýma
Zavřte už huby a zmizte knechti nevděční než z vás jednohubku jedinou na vlastních vidlích
napíchnutou vytvořím. Marbuel s Kratinohou prchají, Lucifer znaveně na zem dosedá a šíp mu
skzevá tělo projíždí. Au, au, pomóc, doktora, umírám!

JEDNÁNÍ TŘETÍ
Na chodníku jakéhosi smrdutého velkoměsta

KRATINOHA
No tak, táto Marbueli, teď si spokojenej? Vlastní komunita pekelná z lůna svýho potupně nás
vyvrhla, pročežto sme nejčko kluzce namydleni. No nechceš mi snad říct, táto, co si počít chceš?

MARBUEL
Hele mámo, ty jen po povrchu problémů těch našich ploveš. Že glanc parádní sme si po chlapácku
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zachovali, to se ti zas málo zdá?
KOKSINDA

Mě se to zdá podstatné, tatínku. Být sám sebou, žít svůj život, v tom shledávám jádro věci.
KRATINOHA

No hezky si tu Koksindo polívčičku svoji vohříváš, bať cinty všecko pouhé sou, jimiž ústa tvoje
slují. Co do žaludků rozkručenejch vložit máme, vo tom ti tví principové ideální jaksi nemluví.

MARBUEL
Ale mámo. Už zase zpupnost svoji rozhněvanou do dcery si vezeš? Vážně frustrýrovat chceš ji i
v týhle době nelehký?

KOKSINDA
Nezlob se maminko. Já jsem to tak nemyslela.

KRATINOHA
No dobře, cérko, už sem na klidu. Ale ty mě táto nebalamuť. Řeč vod tebe jedinou tu vočekávám
jak řev vnitřností těch mojich hladem rozdrážděnejch jak tendle řev chceš utišit.

MARBUEL
No zlehka mámo, zlehýnka. Do rachoty najmout my se dáme a z gáže vysloužený nadlábnem se
do syta.

KRATINOHA
Ale táto. Copak mi to kolem huby mažeš? Kvalifikace žádná, dopak by dva starý čerty chtěl?

KOKSINDA
My jsme s tatínkem už něco našli!

MARBUEL
Tajdle mámo v novinách to leží:„MUDr. Bořivoj Bodlina přijme střední zdravotnický personál
do svého plicního sanatoria.ÿ No neni to snad slovo jasný?

KRATINOHA
A u všech rohatejch, co já bych tam tak asi dělala?

KOKSINDA
No zdravotní sestru, maminko.

MARBUEL
A já zřízence, Kratinoho. Hnedka sem to koumesácky promyslel, kčeft je to kolosálně výhodnej.
Vejplata v zdravotnictví neřestně je vysoká a eště todle uvaž: chcípáky všecky z blízka klíďo
vočíhnem jestli voni do pekla nepatřej a dyž jó tak jak chvilka jejich příde v cuku letu hlášku
hodim do oustavu našeho rodnýho a to už von je brácha z merku nepustí. A že z toho tučňoučká
provizička vod Mezulánia mýho drahýho pěkněnánsky nakape, to ti mámo dvakrát zdourazňovat
nemusím.

KRATINOHA
No jejky, jak tys ty vymyslel, tatínku, ty hlavo naše rodinná, sakulentskejma nápadama až do
verchu zafláklá! Obejme ho.

KOKSINDA
Jenom maminko, budeš si muset trochu změnit jméno. Víš, sestra Kratinoha, to by mohlo paci-
enty přeci jenom polekat. . .

KRATINOHA
Mě se to v cajku docela zdá, no né, táto?

MARBUEL
Sou to cápci starý, se srdcem už rozklepanym. Mohlo by to s nima vážně hnout. Co dyby ses
mámo menovala „Krátkáÿ?

KRATINOHA
No dobře, ale Anička.

MARBUEL
Výborně: sestra Anna Krátká, to je méno vod podlahy udělaný.

KOKSINDA
Tatínku, a Marbuel, to taky není zrovna běžný. Frekvence jména takovýho mizivám, mohla by
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podezřelej stín na famíliji naši vrhnout.
MARBUEL

A co takle Marian, Koksindo. Není to snad lepčí?
KOKSINDA

Hepčík, to je moc krásné jméno, tatínku Mariane, to nám kliku jistojistou donese!
KRATINOHA

Počkat, počkat. My s tátou máme existenc svou jistou, ale co ty, cérko naše nezbedná? Je tam
u sanatórija toho plicního i škola ňáká, k výchově holat nezletilejch určená?

KOKSINDA
Je tam maminko základní škola. Už jsem se tam byla zapsat.

KRATINOHA vylekaně
Jako Koksinda?

KOKSINDA
Ale mami! Chvilku zase dnešní buď! Jak Klotylda Krátká jsem se ouředně do knihy třídní zanést
dala.

KRATINOHA
Marbueli, Koksindo, to ste mi zas radost ukrutánskou vystrojili! Nejen páteř rodina má festovně
rovnou, ale i mozek její na místě pravym šturmuje. Rychle, rychle, kvaltem rovnou na cestu se
dejme, ať už makačka naše zálohu peněžní nám může první poskytnout, z níž žranice vočekáváná
už ksakru pojde!

JEDNÁNÍ ČTVRTÝ
V ordinaci

BOŘIVOJ k oběma čertům dospělejm
No tak poďte dál, mý méno už znáte, sem Bořivoj Bodlina, plicař a měchař. A vy ste teda Anna
Krátká a todle je váš muž Marian Krátký, no výborně. Ke Kratinoze, pak k Marbuelovi: Takže
vy budete pracovat tady u roentgenu, a vy se pane Krátký zatim posaďte tamhle k tomu po-
jízdnýmu lůžku, dyby nám tu někdo zkolaboval, že jo, nebo vůbec mi budete vozit těžší případy
z pokojů tajdle v přízemí, no a něco je i v patře, ale to nic, máme vejtah, je tam na konci chodby,
ale zatim si klidně seďte, já vám pak povim.

MARBUEL
Samozřejmě pane doktor. Já si normál dáchnu a voni si houknou dyby mě potřebovali. Odchází,
ozve se ťukání.

BOŘIVOJ
Tak je to tady pani Krátká, šichta Vám začíná. První pacient s plicema zhuntovanejma v kariéře
Vaší ještě panenský. No nic, tak hrdě vpřed, žádnej strach, běžte votevřít, ať se do toho můžem
pustit, pani Krátká.

KRATINOHA
Už běžim, pane doktor.

BOŘIVOJ
To je divný, to je divný, to je mi ňák vztahově neadekvátní, sestři moh bych Vám řikat Anno?

KRATINOHA
Já bych jim taky z fleku řekla ano, sou takovej fešnej a jakou horkou kref maj! Takle zhurta na
mě věky žádnej nevylít! Ale to vědí, táta je tudlenc za rohém a kdo ví, co se mu přes čuchometr
přežene a to já si zas ňáko nepřeju bejt přistižená. Rači jim teda řikam ne, ale neztracej naděj,
pane dochtor.

BOŘIVOJ
Myslel sem Anno, vaše křestní. . . zahřmí se. . . jméno.

KRATINOHA
Tfuj, tak vocaď vítr fučí! Že jim neni hamba, takle dvojsmyslama se vo holku mladou pokoušet!

BOŘIVOJ
Běžte přijmout toho pacienta, paní Krátká.
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KRATINOHA
To je mi naráz ňákýho spěchu. Jde otevřít, vchází pan Svatopluk.

SVATOPLUK
Dobrý den pane doktore, dobrý den sestři! K Bořivojovi: A koukám ňáká nová.

BOŘIVOJ
Á pan Svatopluk. Tak co, zlepšilo se to? Ke Kratinoze: Sestro, podejte mi kartu pana Svato-
pluka.

KRATINOHA přináší kartu a brumlá si
Ksakru to je zase méno. Já se z toho vážně zvajcnu. K Bořivojovi: Tady to maj, pane doktor.

BOŘIVOJ studuje kartu
Aha, tak my sme nasadili Bromhexin, tak jak Vám to zabírá?

SVATOPLUK
Dobře, pane doktore. Celý týden jsem nevykašlal ani kapku krve.

BOŘIVOJ
No, nevím. . . Svlíkněte se do půl těla, uděláme snímek. Svatopluk jde k roentgenu. Pane Krátký,
pojďte sem prosím vás a pomožte sestře nastavit ten zářič.

MARBUEL přichází
Nemaj strach, pane dochtor! Bastlič sem já dycinky spolehlivej, vercajk mám jak zrkadlo vypu-
lírovanej. Nastaví zářič. Akorát tajdletim hejblátkem votočim, no, a už je to vono. Zapnout to
mužeš, mámo.

BOŘIVOJ
Ste tam, pane Svatopluku?

SVATOPLUK
Jsem připraven, pane doktore.

BOŘIVOJ
Tak to spusťte sestři. Objeví se kostra roentgenem prosvícená.

MARBUEL stranou ke Kratinoze
No koukej mámo, samotná kmotřička tu je v poměru tom pracovnim. Já ti to v pravdě děl, facha
je to řácky prďácká.

KRATINOHA
Jen ten doktor táto, ňák ti divnej se mi jeví.

MARBUEL
Myslíš mámo? Ať je teda sichr tutovej, já ho sémo támo nenápadňácky proklepnu. Ducne do ní.

KRATINOHA se smíchem
Ale no tak táto. . .

MARBUEL
Duci, duci, duc!

KRATINOHA šibalsky
Ty si dneska táto tučně při chuti!

BOŘIVOJ
Pane Krátký mohl byste si zase sednout k sobě? Nevidim přes vás pana Svatopluka, a to víte,
nechci vás rušit, ale pouštim do něj ty roengeny už dobrejch pět minut a eště sem se na něj ani
nepodíval, teda ne že byste mi překážel, to né, klidně to eště minutku počká.

MARBUEL
Tak eště jednu rundu, pane dochtor, a pak direktivně štokrdle svý si letim vzít. Ke Kratinoze:
No, maminečko, pudlilínku můj šedivej. . .

KRATINOHA
Táto dost!

SVATOPLUK vykoukne
Tak pane doktore, jak to vypadá? Já se cítím tak plný energie! To je asi tím teplým dnem, vždyť
i ten váš nový zřízenec sebou šije jako čert!
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KRATINOHA bokem
Vidiš táto, co si proved!

MARBUEL
Neboj mámo, kvapem idemtitu svoji mizim skrejt. Odchází k sobě.

BOŘIVOJ
No tak se na to podíváme. Studuje obraz plic prosvícených. No poslyšte, pane Svatopluku, sou-
choť zdá se odezněla. Diagnóza vaše vykurýrovaná už je sakumprásk. Snad sem vás pod ten
roentgen ani neměl strkat.

SVATOPLUK
A proč ne pane doktore? Aspoň máme jistotu.

BOŘIVOJ
No, vy ji máte.

SVATOPLUK
Tak počkejte. Jsem zdravý nebo ne?

BOŘIVOJ
Podívejte se, tuberkulózu nemáte a z tý sem vás snad léčil, ne?

SVATOPLUK skáče a raduje se
Hurá, hurá, hurá, už jsem zase Jura. Děkuju, pane doktore. Upadne mu ruka, odchází.

KRATINOHA nožkou do ruky čutne
Kouknou, pane doktor, něco tady zapoměl. . .

BOŘIVOJ k roengenu
Vypněte tu mašinu a doneste mu to sestři.

KRATINOHA jde za dveře a vrací se naprdnuta
Pane doktor, von tam, von tam ňák jako tak leží nebo co. Já sem mu tam teda tu pracku jen
tak volně pohodila.

BOŘIVOJ
Řekněte prosím vás manželovi, ať s tím něco udělá.

KRATINOHA
Táto, heršvec, dělej, expedici mrchy čerstvý v oka mžiku províst máš. Dvojsmyslně: Nebo chceš
snad, aby renomé oustavu našeho v očích lidskejch vážně pokleslo?

MARBUEL
Žádný strachy, kolegáčci. Havran extra sorta že sem, jednou normovač mi řek a na rameno pěstí
poklepal. Mejru na futrál Sváťovi vemu, duševně ho zavopatřim, fšecko klapne na to tata jak
dybys drátkem po mejdle se sklouz. Pohladí doktora a zmizí.

KRATINOHA
Žádnej depres, pane dochtor. V tomdletom je táta šnelcuk vážně k pohledání.

BOŘIVOJ
To byl den, to byl zasejc den. A to mám eště syna z jeslí a holku z gymplu v pátek vyprovodit.
Poprvý tam dneska sou. To bude zážitků, co budu muset vyslechnout, bať co naplat, jsem teďky
ucho jejich jediný co žena mi tak smutně předevčírem skonala.

MARBUEL se vrací
Uf, tak už sem curyk. K Bořivojovi: Ale co za vzlyky to zaslechuju? Že jim huba z takovýho
kníkání upadnout nechce, dyk voni sou študovanej člověk, samejma diplomama vověšenej.

A to my je zase s mámou v srabu tomdle hnít nenecháme. Přes tejden si solid práci vodvedem
a v pátek je zas po špacíru jejich galantérsky provedem. Cérku naši vemem, hic teď venku bejvá
jak z praku vyšitej, vodpoledne všecka nádherný, no né, to si spolu ňákej špás užijem.

KRATINOHA
Slovo to je fundovaný, pane doktor a dyby bakšiš mírnej do foršusu by nám mázli, to bychom i
na gábl a kafčo ňáký zajít mohli. A to by teda bylo korzo přímo kavalírsky francouzský!
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JEDNÁNÍ PÁTÝ
Zase na ulici jako v části předpředešlý.

BOŘIVOJ
No tak se seznamte, děti. Tohle je Klotylda, ona je tu nová, a tady je ta moje malá havěť,
Matýsek a Bětuška, ta už je velká holka, studuje už na gymnáziu, viď Bětko?

KOKSINDA
No to je méno jako noha, kopytem snad protažený. Taková zkomolenina, no já sem smíchy auf.
Bětka – ta je samá pětka, Bětuše – vypadá ja kaťuše. Směje se.

BĚTUŠE
Já ti dám ty káčo, husim sádlem vymaštěná. Já tě fláknu až se ti lebka rozrotuje a následovně
se ti vobě půlky strachy rozskočí. Skočí k ní a čutne do ni.

BOŘIVOJ
Ale Bětuško, jakpak si to s holčičkou hraješ, chceš, abych ti nabacal, cácorko zlobivá?

MATĚJ
Bum, bum, bum.

BOŘIVOJ k Matějovi
Chceš bumbat, Matýsku?

BĚTUŠE
Ty mi na hrb vlez, fotříku senilní! Tydle věci vohlídám si sama, to mi věř!

KOKSINDA
Chachá, tak vona má hrb a vlastního tatíka na něm vozit chce. Ty Bětuše, ty si u mne hotovej
dromedár. Šťouchne ji do pusy. No jó, ta tlama rozžvejklá, ta je tutová. A ten frňák, to je šlus,
eště jeden takovej fór a vážně dostanu žlučníkovej záchvat!

BĚTUŠE počne ji boxovat
Nebo taky frakturu všech kostí! Zase rvačka propuká.

BOŘIVOJ
Bětuše, už toho mám vážně dost. Já tě zřežu jako šnitlik. Honička počíná a všichni takto scenérii
opouštějí. Přicházejí Marbuel a Kratinoha.

MARBUEL
Vidiš mámo agresivnost sviště doktorova? Jak se starej kočírovat snaží mladý žábě pudy a vej-
sledky jaký navalný z toho pocházej?

KRATINOHA
Hele táto, to je parketa tvá stabilní, jak bys ani jiný šplechty přes jícen svůj neprorval. Rači
pověz mi jak dišputace tvoje u papalášstva našeho si vedla.

MARBUEL
Je to mámo sakra dobrý. Za tejden, co v emigraci žijem, kousků sedmapadesát sme domu poslali.
A všecko první klasa, zavopatřený a vydělaný, no natýrlich radost na to voko hodit.

KRATINOHA
Ty si ale blabouš, táto. Tydle fakta v kebuli svý myslíš nemám? Dyk tu s tebou v némlich stejný
ordinaci sloužim né, tak to přeci musim znát.

MARBUEL
Ty si mámo ňáká říčná. Chceš říc snad, že interiér svůj mám jen řezankou napresovanej, nebo
co?

KRATINOHA
Vo inteligenci tvojí sem já táto pochybnost nejmenší nikdá do luftu nevypustila. Jen plky že
máš jako lochnes dlouhý, troufla sem si říc.

MARBUEL
No jó, už gró problému celýho se mi přes rty šine, ale kél ten kulatej ňák z huby nechce vylízt
ven. Mámo, celá duma pekelná náš návrat votevřeně podpořila a návrhy i takový se našli, že
metál je nám na čase už připíchnout, bať. . .

KRATINOHA
No co? Tak už to vyklop.
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MARBUEL
Rána Luciférova ňák hnisat počla. . .

KRATINOHA
Takže akcije ty naše pekelný zas vo pár bodů poklesly.

MARBUEL
Neni to tak jednoznačný.

KRATINOHA plačky
My tu prostě zkejsnem na vždycky, táto, táto, my z toho nakonec i tu souchoť chytíme!

BOŘIVOJ přibíhá
Až tě chytim Bětuše tak tě přes kredenc přehnu a ty šlince na zadnici tvojí nepřej si pak počítat!
Odbíhá.

MARBUEL
Možná mámo, v makovici, že už hlodá mi tam nápad kolosální.

KRATINOHA
Táto, táto. Ty mě zas na vlnách sladkejch houpat chceš. Klubko z Bětky a Koksindy rvavě za-
motanejch přikutálí se.

BĚTUŠE ke Koksindě
Že ti ušiska utrhnu, narub převrátim a do děr takto v hlavě vytvořenejch pak navopak je zase
drsně narvu!

KOKSINDA směje se
Chachá, ta má frky. Já mám vážně dost.

BOŘIVOJ
Bětuše okamžitě přestaň. Roztrhne děvčata a vyndá pásek z kalhot. Tak a pětadvacet na holou.
Vyhrne ji sukénku a počne ji vyplácet.1

BĚTUŠE brečí
Au, au, au, pomóc, to štípe.

KOKSINDA k Marbuelovi
Tati, co to ten pán dělá?

MATĚJ
Bum, bum, bum.

BOŘIVOJ
Chceš bumbat, Matýsku?

KOKSINDA stále bitím mučena
Jaú, jaú, já tě nenávidím, vrahú, já ti uteču.

BOŘIVOJ
Jen si táhni! Ať tě veme čert.

MARBUEL
To je genau ta idea co mnou před momentem zahrkala. I když vyšinutá mírně negací tou perso-
nální.

KRATINOHA
Co to meleš, táto?

MARBUEL
Jednat nech mě mámo, já to nejčko zčerstva rozčísnu. K Bořivojovi: No tak, sousede, nevolali
voni čerta právě na céru jejich nehodnou?

BOŘIVOJ
I čert by na ni nestačil, na tygřici střeštěnou. To by chtělo nejmíň trojku pekelnou.

MARBUEL
I to je klika jémináčku! Zrovinka se tady pynktlich tři exempláře zvěřiný tý uhlím smrdutý co
žádaj, naturálně presentýrujou. Dovolej jim vodkrejt svoje inkognito: Marbuel, čertisko masivní.
A tutaj máma moje Kratinoha a cérka Koksinda též čertice sou čistá kref.

1Není-li zručných loutkoherců, mohou tuto náročnou však působivou scénu i sami umělcové in natura na forbíně
předvádět. Pozn. aut.
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BOŘIVOJ
Tak to je fofr. Vobsluha je teda v pekle akurátní. Čili pro holku mou přišli ste si rázně? Teda
upřimnej jestli zas můžu chvilku bejt, že bych vám to radil, to né, z vejce vona vylíhla se puka-
výho, ta vám v pekle nebetyčnej. . . zahřmí se. . . svinčik nadělá.

MARBUEL
Hele doktor, ráčej sklapnout, rekomendace vodložej si na jindy. Dou sem pod plášť a vyrazíme
na cestu.

BOŘIVOJ
Cože? Já mám jít do pekla? A za co, Mariane, za co?

MARBUEL
Daj pokoj s tim směšnym ménem a dou, dou, fšecko se včas dověděj.

KRATINOHA
Táto, tys bylinu snad ňákou kouřil či pod astrálním vlivem hvězdy blbý seš, co smysly zmotala
ti! Chceš na vidlích Lucifera skončit a kdesi v pangejtu pak vodhozen jak bažant dokonat?

MARBUEL
Risk je dycky horká kapalina, ale i zisk z něj vobčas pojít může. Mámo, jestli ánung vo to ňákej
máš tak je ti jasný, že další tejden už tu zůstat nemůžeme. Už páteř rovnou mezi svoločí tou
bestijální lidskou dýl už udržet tu nesvedem. Mámo, ten můj hexenšus mi říká, že Lucifer nás
holí nezřeže.

MATĚJ
Bum, bum, bum.

KRATINOHA
No a co batole tu malý? Chce bumbat, neslyšíš? Kdo vo něj postará se?

BĚTUŠE bere si Matěje
Já mu dám napít.

MATĚJ tluče ji
Bum, bum, bum.

BĚTUŠE
No hodnej Matýsek. Jaký má šikovný ručičky.

MARBUEL
Vidiš mámo. Takle prakse teorii nikdy v bryndě nenechá. Zvodpovědnost, ta se musí mladejm
dát. Jak holka tatíkovo místo vzala, hned z vlčice se stala madona. Zahřmí se. No jó, jen si
prskej, co augenblik a pohledy vočí těch našich podlitejch se fysicky až setkaj a to bude exkurs
přímo etickej. Tak doktore, nasedaj. Rodinka s Bořivojem odlétá.

JEDNÁNÍ ŠESTÝ
Zase v pracovně Luciferovic

LUCIFER
Au, au, auů, ty křene tupý, jak odvážil ses před zraky naše postavit? Mě v bolesti mý, jak prase
velký, svou přítomností dál chceš přitížit? Už vidle svoje hledám trojzubcový ať rodinu tvou na
ně můžu konečně šup napíchnout.

KOKSINDA
Ale my jsme čtyři, vládče nejvyšší.

LUCIFER
Tak čtyřzubý si vemu, to je fuk.

MARBUEL
Och, jaká škoda, jejich Absolutnosti, že doktora chtěj znehodnotit.

LUCIFER
Tak doktora si přivlek, podlejzáku. Pohled můj bolestí je zakalen ach ukrutnou, že nevšim sem
si ani knechta toho samaritána.

KRATINOHA
Kníže, to nejen bolest bude. Maj na vočích kref.
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LUCIFER
Tak vidiš makulaturo ty dutá, co céra tvoje učinila. Tu kref sem z vlastních vnitřností těch
poraněnejch vychrchlal.

BOŘIVOJ
To budou plíce poraněný. Asi je hrot slušně načechral. Sklání se k pozadí Luciferovic. No koukám
je to ňák vodspoda našikmo střelený, to bude vono. Ale žádnej strach, já jsem plicař specialista,
měchařský práce všeho druhu.

LUCIFER
Zdá se Marbueli, že trest generální milostí tou naší tou ti bude vodpuštěn. Ale toho buřta
koňskýho k provianťákovi okamžitě si vyfasovat skoč.

MARBUEL
Uctivě děkuju, Excelentnosti.

LUCIFER
Co ten tvůj potutelnej škleb typu úsměvovýho na mě zkoušíš? Já zas čuju nekalost podlou ja-
kousi.

KRATINOHA
To táta na mě se jen culí, že kudlanka jeho dobrá sem, ráčej prominout.

LUCIFER
No nevim, nevim, Kratinoho, si taky koza voprsklá. Rači pověz mi co doktor ten váš za hříchy
má na paškale, ať prokádrujem trochu panáčka, co kurýrovat tělo moje má.

KRATINOHA
Já nevim, to táta ho sem vzal.

BOŘIVOJ
Jo vašnosto, to sou někdy historie. Já a v pekle, to jak div vosmej světa pro mě je, sem myslel
dycky, že oučet ten muj pekelnej jak lilium je čistej. Zahřmí se.

LUCIFER
Marbueli, ty idijote, koho si to přitáh? Jestli nevoprávněně chlápka tajdletoho do pekla si přivlek
a my ho zasejc zpátky bude muset deportýrovat, tak to už vážně vytvořim z hlavy tvý merunu
čutací, ty sralinko kokosem jen naplněná.

KRATINOHA
A sme v pytli tatíku náš sladkej. Takle kaskadéřit, že sem ti já káča povolila. . .

MARBUEL
Jen svý selzy neroň marně, mámo. Eště ňáký trumfy slušný v rukávu mám do hry přichystaný.

KRATINOHA
Doufám, že to nejmíň esa sou. Filcek by tě ve štichu teď nechal.

LUCIFER
Tak, Marbueli, juž cinty svoje zastav a slovo rovný svýmu šefikovi dej: co za hříchy ten felčar
dobrej, za za hříchy tak strašný, že peklu propad, napáchal?

MARBUEL
No jak řikal, kníže nejmocnější, v podstatě nic.

LUCIFER
Že ti tlamu voda nezahasí! Vybal to a nečachruj!

MARBUEL jakoby mimochodem
Jen že dceru svoji sekýroval tresty a tělesný že na ni prováděl.

LUCIFER
To věc výchovy je jasná, v tom hřích nevidim nejmenší.

MARBUEL
A že psychicky ji frustrýroval a že čerta samotnýho na ni zavolal?

LUCIFER vopravdu nakrklej
Ty votrapo parazitní! Teď pointu už vidim plánu tvýho svinskýho! Jen méno vočistit chceš svoje
zmaštěný. Myslíš, že skočim na to primitive? Seriósně: Hřích nespáchal ten doktor nižádnej.
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MARBUEL
Co naplat veličenstvo fúrií všech pekelnejch. Tak mi zas štraucírujem na zem zpátky.

BOŘIVOJ k Luciferovi zezadu skloněn
Jen pozor vašnosto na infekci záludnou. Zdá se, že rána frontálně je už zanícená, s tim si ne-
zahrávaj. Jestli se operýrovat do večíra nedaj, tak to pak pomůže jen amputace globální všech
míst těch postiženejch.

LUCIFER
Jaká amputace?

BOŘIVOJ
No takle jako, že vás dvakrát napříč přefiknou, prostředek vyndaj a vršek se spodkem pak pěkně
k sobe přientlujou. No nic, tak nashle.

LUCIFER
Aú, aú, já zgebnu jen dyž na to pomyslim. Že přijít bych měl vo svý svaly sedací? Dyk to bych
měl sto padesát cenťáku i se židlí pak naměřěnejch!

KOKSINDA
Jsem hrozně ráda, že setkat jsem se s Nimi mohla kníže, ještě když jsou komletní! Jsem ještě
mladá a to se možná dožiju i doby, že takovýho pamatovat si Je budu třeba jediná. To mi ale
budou baby závidět! Eště pohled jeden na Ně vrhnu ať Je nafurt v mysli uchovám. Hledí. Jo
dobrý, to by mělo stačit, tak nashledanou.

LUCIFER
Aú, to vážně nevydržim. Marbueli vypadni i s tou tvou famílijí a doktora mi tady nech.

MARBUEL
Neráčej se urazit Excelentnosti, ale japa by tady moh zvostat, dyž je, jak pravěj, čistej.

LUCIFER
Voperaci rychlou jen mi provede a hned ho pošlu šupem domu.

MARBUEL stále lehce familiérní
Ale kníže! Snad předpisy vo bezpečnosti práce neznaj? Japa by chlápek bez hříchu jedinýho
tady fachat moh?

LUCIFER
Aú, to je zlotřilost přímo ďábelská. Tak jó, tak teda jó, kapitulaci provádim no jó, je to teda
hřích.

MARBUEL
Co je hřích?

LUCIFER
Děcka buzerovat, gumo tumpachová!

MARBUEL
Jak pravěj, rozumu sem přece jenom plytšího. Mohli by teda extra pro mě větičku poslední,
co řekli, ňák oficijelně jak prohlášení artikulírovat? Vono pak třeba i poučení kompleksní pro
publikum z toho pojde.

LUCIFER
Tresty fysický, jakožto i tejrání psychický na dítkách nezletilejch prováděný, vodteďkonc i s plat-
ností tou zpětnou, co hanebnost vopovrženíhodnou a hříšnou, peklo ouředně uznává. Štempl
Luciferův na to. Stačí?

MARBUEL
Čili sem dycky zákonně jen jednal a buřta koňskýho fasovat nemusim?

LUCIFER
Máš uši snad svý funkční, tetřeve! Je jasný, že pardon generální sem ti zrovna dal.

KRATINOHA
Děkujeme, děkujeme uctivě Excelentnosti.

LUCIFER
Tak a teď doktore švihej, ať voperaci záchrannou už na mě provedeš.
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MARBUEL k Bořivojovi
Ráčej prominout, doktorskej, že je takle bezostyšně k cejlum vlastnim zneužil sem. Teď holt
v pekle práci musej vzít.

BOŘIVOJ
Nic si z toho nedělejte, Marbueli. Klídek jak na jihu, kam dycinky sem mířil, ten ve vážnosti
tady je, a i to teplo ňák tu člověkovi lepšejc padne než dyž ty haranty si na svejch prsou musel
kvůli tomu hřát.

MARBUEL
No proti gustu žádnej dišputát. Podává Bořivojovi ruku.

BOŘIVOJ rukoudání opětuje
Do smrti dobrý.

MARBUEL
A po ní dvojnásob.

BOŘIVOJ
Vidíte, to si budu muset zvyknout. K Luciferovi: No nic, vašnosto, deme na to. Ať se myši
pucujou! Bořivoj s Luciferem odcházejí.

KRATINOHA
Tak táto, to byl vejkon jak z partesu zrežírovanej.

KOKSINDA
Tatínku, tatínku, ty jsi absolutní virtuos.

MARBUEL
Jo, jo, nezmák sem to vážně špatně. Tak zase doma. A legálně. Hned je mi tady ňák teplejc.

KRATINOHA
To ti cápci, co sme je sem šoupli, dobrou službu v kotlech vodvedli.

MARBUEL
Jó, palivo kvalitní, to my mámo dokážeme zrekvírovat. To nejčko i ta pec naše kachlíková mohla
by bejt aspoň vlahá. Joj, to se těšim, až se na ni lahodářsky natáhnu, to mi bude dělat dobře
na ten muj hexenšus.

KRATINOHA
S tim si táto dvakrát nezahrávej. Vzpomeň jak svrbění hexenšusu tvýho jak prognóza všech věcí
příštích korektně nám dycky fungovalo.

MARBUEL
A to máš recht, mámo dobrá. Kalkulace rozumová, i dyby se do ní všecky pikle naduly ta by
reál nikdá nevobsáhla. Chce to prostě čistý smysly a předtuchu svou pěstovat.

OPONA, KONEC

V Praze na den dětí
z motivů loutkářů těch starejch

i z kumštu současnýho
jakožto i z lebky vlastní

nakradeno, vytaženo a sešito.
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