
KAŠPÁRKOVA OBNOVENÁ KNIHOVNIČKA

Matěj Bukovina a Šimon Olivětín

KAŠPÁREK, ČETNÍK
KOLOČAVSKÝ
Neuvěřitelný příběh z Verchoviny

1997



KAŠPÁRKOVA OBNOVENÁ KNIHOVNIČKA

V legendární inscenaci Nejhodnějších medvídků
hráli a tvořili

Anna Cjubiková, krásné děvče Hana Mlynářová
Jaksiňa Cjubiková, její matka a čarodejnice Marek Zákostelecký
Danilo Ščerbak, hezký junák David Doubek
Petro Škelebej, lovec Dan Vavřík
Moses Adler, krčmář z Koločavy René Levínský
Kašpárek, četník koločavský Matěj Kužel

Režie Zvíkovec Berounský
Dramaturgie Sybilla Nováková
Hudba Plave Prso a Buk Tutul
Spolupracovali Maryška Bělíšková, Lukáš Doležal

Barbora a Jan Jakůbkovi, Šarko Mirko
Jolana Štorková a Jan Turner

10. března



HARMONIKÁŘ
Diváci! Poslouchejte! Zahrajeme vám příběh z naší Verchoviny! Však to znáte! Kde se
všecko udělá jen napůl. Kde paseky piští osamělou píseň. . . Kde stromy chodí a věří se tam
na pověry, protože odevšad je to daleko. Vidíte ty hory, kde cesty zarůstají? Vládne tam
žabí zeleň! Ty hory!

SBOR zpívá

Verchovyno, svitku ty naš,
hej jak u tebe tut mylo.
Jak ihry vodplyve tut čas,
svobidno, šumno, veselo.

Oj nema to kraju,
kraju nad tu Verchovynu,
koby mi lyš pohulaty
choť odnu hodynu.

HARMONIKÁŘ
Není čas váhat! Obraz první – za plotem Cjubikovic chyše Danilo stojí, zoufale volá.

DANILO
Ach Aničko milá, kde jsi? Pojď ven, já už to nevydržím, já Tě musím. . .

ANNA ze zápraží vykoukne
Co, Danilo?

DANILO se otočí
Políbit.

ANNA
No tak to já půjdu. Přiběhne ven k Danilovi. Tak už jsem tady, Danilo milý, jak pěkně se
vedle Tebe stojí! Ta síla jak z Tebe sálá. No to mne asi, uf, úplně zlomí. Na pozadí své
ztěžka dosedá.

DANILO
Copak Aničko? K Aničce se plazmo pod sukénku vkrádá.

ANNA
No, že jsem z Tebe úplně paf. Danilovou indiškrecí polichocena i popuzena skočmo ze země
se pozvedá a milého svého nožkou zčerstva počastuje. Kam koukáš, Danilo, obejmi mne
rychle nebo se složím jak oboroh rozviklaný. O oboroh se opírá. No honem, pojď, ať do
svatby tu chvíli dlouhou zkrátíme si společně! No pověz, že už to vydržet nemůžeš?

DANILO ouderem ztupen, ztěžka se zvedá
To víš že ne. Obejme ji. Naděje na hostinu svatební ta jediná mě ještě drží naživu. Klepe
se. Však vidíš, nohy za sebou že sotva vleču. Snad čtyři týdny už jsem nejedl.

ANNA
Ty žaludku prázdný, ty mé bříško nadmuté, och jsi tak netrpělivý. . . Hladí ho na pupiku.
Už brzy to bude.

DANILO
Snad se to po té svatbě změní. Podívá se Aničce na ruce. Od čeho máš tak hnědé ruce,
Aničko?!

ANNA
Celý den jsem řepu krájela, až jsem si od ní dlaně umazala. To tak barví, víš? Dáš si
kousek?

DANILO pro sebe
Tuřín. Hromady tuřínu. K Aničce: Jestli nám matka slovo dá, Aničko, uvidíš, brzo bude
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konec s touhle řepou. Dál nebudeš hnědá. Pekáče plné. . .
ANNA

Ach, Danilo, jak se Ti oči umí zalesknout. . .
DANILO

. . . pekáče, pěkně podle zvyků plné klobás, špeku, brambor a vajec. . .
ANNA

Jen když jsi se mnou, můj milý.
DANILO zcela u vytržení

Už vidím jak se v černých pekáčích vejce krásně žlutá s okraji bílými na špeku budou
nadouvati, jak bramborky, fazule i zelo se tam na mne budou smát. . .

ANNA
Danilo, poslucháš mne?

DANILO již zcela extasí pohlcen
Červené klobásky a jehňátko, sotva narozené, už cítím vůni jak na ohni se opéká. . .

ANNA dupne si
Tak dost, Danilo, chceš se mnou žít? No pověz, miluješ mě?

DANILO v realitu navrácen
A to víš, že jo, Aničko. Říkal jsem Ti to tisíckrát. Ještě dnes dojdu za tvou matkou a povím
jí to pěkně od plic: Jestli nám nepožehnáte, zapálím vám chyši. Tak.

ANNA
Danilo, věřím Ti Tvou plamennou lásku. Ale nespěchej na mou matku. Uhrane Tě, když
ji urazíš. A věř, že kulku snad ošálíš, ale svou sudbu nikdy.

DANILO
Já se nebojím, Aničko. Jsem rozhodnut a jdu požádat o Tvou ruku.

JAKSIŇA z východu se zjeví, má džbán
Tak prosím, Danilo, poslouchám Tě. Ale dřív než promluvíš, vypij tento lektvar, dnes
o půlnoci uvařený.

ANNA
Maminko, to nesmíte!

JAKSIŇA
Mlč dcero. Žádá-li mládenec Tvou ruku, je to věc moje a jeho.

ANNA hladí Danila
Danilo, nepij ten lektvar. Břichem vpřed jak Sfinga tutová se sune. Dnes, právě o půlnoci,
byl měsíc v úplňku a divoký zpěv vlků byl nejsilnější za poslední léta.

JAKSIŇA pokládá džbán
Za posledních šestnáct let, dceruško. Annu na hlavě laská, ta opět vzad se odkomíhá.

DANILO
Vím, co myslíte, matko. Snad zdálky housle hrají píseň o horlyci. Byly mi tehdy tři roky, ale
vše si pamatuji. Bouřku, vytí vlků, nečekanou březnovou vánici, strach lidí i zvířat, ještě
drásavější řev vlků, bolest bubínků a pak, najednou, ticho. První paprsek, který protrhl
oblohu nad Dervajkou, bílou hrdličku letící přes Váš sad a poslední velikou vločku sněhu
snášející se kolem jabloně. Všechno si pamatuji.

ANNA
Nebyla to vločka sněhu, Danilo, bylo to pírko, které ztratila hrdlička.

DANILO
Pak dosedla na střechu Vaší chyše. Tu noc se Vám narodila dcera, matko.

JAKSIŇA se smíchem
Byli ti tři roky a o všem vyprávíš jak stará baba kořenářka.
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DANILO jde k Jaksině
Dejte mi ten lektvar, matko. Mám žízeň.

JAKSIŇA
Nezeptáš se, co v něm je, synku?

DANILO
Jednu zimu na frontě jed’ jsem jen vejvar z krysích hlav. Horší to myslím nebude. Napije
se. Glo, glo, glo glo glo.

JAKSIŇA
Jen se napij, synku. Danilo si krkne. Houževnatý jsi, a makovice vyklepaná. Tak pamatuj:
kulka se Ti vyhne, sekera Tě neraní, provaz neuškrtí.

DANILO
Jste hodná, matko. Váš nápoj byl dobrý, i když trochu horký. Tfuj. Odkopne džbán. K Jak-
sině: Čekal jsem dost dlouho matko a hlad mě zatím málem do hlíny už zahrabal. Teď si
dám kus řepy. A vy mi dejte Aničku.

ANNA
Danilo!

JAKSIŇA z plůtku seskakuje a vpřed vážně kročeje své vede
Úctu k stáří synku, tu sis teda do palice zrovna hrubě nevytesal. . . Ne osud, tvá drzost
bude na vině. Za zvuku tekutiny tekoucí zpět na zápraží se valí a silným hlasem vzkřikne.
Hrochtos mokchos. Vzplanou ohně. Teď poslouchej: Vystřelit to nelze, padá-li to na tebe
neublíží ti to, máš-li to kolem krku, výskáš si. Máš to rád a tisíckrát za život tím plníš ten
svůj prázdnej žaludek. To jediný však může, tebe Danilo, navždy zahubit.

ANNA
Maminko!

JAKSIŇA
Všechno si slyšela, Anno. Ještě pořád ho chceš?

ANNA
Chci maminko. Chci si ho vzít za muže.

JAKSIŇA
Pak tedy máte mé slovo. Už pekáče jsem nachystala, a špeku bude dost. Uvidíte, že svatba
bude, jakou tu dlouho neměli! Jaksiňa odchází, Anička s Danilem obejmou se a pusinky si
na líčka svá mladistvá simultánně vlepují. Z dálky se ozve halekání.

PETRO
Dááánýýýlóóó, Dááánýýýlóóó! Je čááás!

ANNA jak bodlinou zasažena od milého odskočí
Co slyším? Ten divný Škelebej na Tebe, mé zlato, od silnice z Chustu volá, že on Tě k ne-
stoudnostem chce zas přemluvit? Klekne a za nohy ho chytá. Nechoď s ním – špinavec a
zloděj je to tupý!

DANILO
Kdepak Aničko, hned ráno na poloniny vyrazil. Stopoval zvěř a spolu ji teď ulovíme.

PETRO
Dááánýýýlóóó, sóu tám a sou jich plný díry! Spěchéééj!

DANILO
Sbohem dítě.

ANNA pláče
Ach, Danilo, ty z toho nikdy nevyrosteš. . .

HARMONIKÁŘ zpívá
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Furt to neni vono
břicho kručí hlady
můžeš tady jenom
mrchy v lese lovit

můžeš tady jenom
pasekama bloumat
zkřivenýma rukama
drobky v kapcách žmoulat.

Křupnutí. Obraz druhý – na lovu!
PETRO pobíhá mezi stromy

Vidíš, Danilo? Nelhal sem ti. Podívej tamhle. Nohatce. Všude sou nohatce. Vkleče kouká
za roh.

DANILO sedí na mezi a řečnicky pomlouvá
Plný díry! Jak je to možný?! Vzpomínáš, když jsme byli malí, taky se urodilo spousta
pavouků, lovili jsme je ostošest a jakpak jsme se nadlábli! Tihleti vypadají zrovna tak vy-
pasení. Máš flintu?

PETRO mizí zalezením
Jo. Vykoukne zpoza kmenu. Mám. Vystřelí. Ozve se rána, objeví se kouř.

DANILO
Doháje! Bum! Na mez spadne pošťák. Střeva má silně vyhřezlá. Oba zbojníci poněkud tum-
pachově ztrnou. To byla šlupa, hodilo ho to až sem.

PETRO nervósně klepe pěstí do pošťáka
Kündapůča!

DANILO zdrceně
Tys ho. . .

PETRO ještě nervósněji
Kündapůča!

DANILO
Zabil!! A neříká se kündapůča, ale kunda a píča: tak je to správně česky.

PETRO kopaje do pošťáka
Nehejbe se.

DANILO
Tys zabil pošťáka. Měls mířit na nohatce přece, jak si moh’ tohle splést? Co teď?

PETRO obtěžkává ho
Sníme ho!

DANILO přechází k lesíku
Ne! Já lidí nejím, zvláště né Čechův. Usedá do větve stromu a levačkou nervně na tuto
klope. Seberem mu peníze a tím se zahojíme. Má jich plný pytel. Bude to vypadat jako
loupežná vražda. Z toho se už nějak dostanem.

PETRO
A co tělo?

DANILO seskočí a pošťákovi se skloní, zhnusen se pozvedá
Příroda se o něj postará.

HARMONIKÁŘ zpívá

Pomalu k vesnici jede vůz pošťácký.
Pak Petro zalící, pošťák se potácí.
Pod modrým kabátem světlejší košili
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na straně levé jen rudá krev propíjí.

Nebe se roztrhá a hned je po dešti.
Oblohu nad Strimbou zas Slunce vyleští.
Všechno tu zůstane, nikdo nic nesmyje.
Bílou tvář, černou zem, červená překryje.

Barva žlutá. Obraz třetí – v hospodě Adler se štamgastem novým rozpráví.
MOSES přinese Kašpárkovi pivo

Tak, bratře Kašpárku, už se to nese. Pivíčko s pěnou jak čepicí, jen se podívejte jak se na
Vás směje. Pokládá pivo na stůl. Takovouhle pěnu, v celém kraji pod Hoverlou, od Užho-
rodu až po Jasiňu, nikde neuvidíte, jen u mne, u Mosese Adlera z Koločavy.

KAŠPÁREK
Tak dost, chlape jeden špinavá! Co se tu se mnou bratříčkuješ, my dva jsme spolu u Zbo-
rova rudochy nestříleli. Bere si pivo.

MOSES
To bych si nedovolil, bratře Kašpárku. Jen si u mne pěkně odpočiňte po té celodenní lo-
potě. Tak, na zdravíčko, pane nadporučíku!

KAŠPÁREK směje se
Na tvoje, Moše, na tvoje. Vypije pivo a krígl furiantsky odhodí. Tak a teď bych si dal něco
k snědku. Mosesi, přines mi kus kýty a nějakou tu klobásku. A to ti řikám, hoď sebou,
nebo ti strejček Baxa tak nacuchá pejzy, že ti je ani Auředníček neučeše. Chachá! Směje
se.

MOSES
Promiňte, pane štábní, ale u mne se vepřového nenadlábnete. To musíte k Jaksině babici,
ta umí pečené vařené. . .

KAŠPÁREK ostře
Tak dost, ty jurodivý čímane. Juž vytáhni svůj zoban vorlí z předsudků těch naivních.
Jak šnelcuk, to ti povídám, teď pro jídlo mi zčerstva kvač. Zívne a dikci svoji na vobrtlíku
jak by votočil. A já si zatím hodím jednoho takového maličkého, ale úplně malilinkatého
šlofíčka pod stolem. Vyšoupne stoličku zpod stolu, vleze si tam a usíná.

MOSES zívá a též se spánku poddává
Hned to bude. Přichází Petro a Danilo.

DANILO
Mosesi, přines nám láhev kořalky a dvě sklenice.

MOSES
Á lovci jdou. Tak co, nohatcům jste byli chlupi vyprášit?

PETRO
Jsou jich tam strejčku letos celý hejna.

MOSES rozumně
Dobře, dobře, mládenci. Přišli jste se po sousedsku ohřát, a hnedky zasejc vypadnete. Na
dluh vám nedám ani skleničku. Na pípě sedí a hlavou zamítavě pokrucuje.

PETRO umanutě
Já ti Mosesi zaplatím.

MOSES
Děláš si srandu ze starýho člověka, Petro? Čímpak ty bys mi asi zaplatil?

PETRO
Mám peníse, Moše.
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MOSES
Dyť nevíš jak vypadaj! Šmarjá, chlapečku, na tomdle místě mi o penězích nežertuj! Sedí
na pípě a důvěrně ji rukou upracovanou objímá.

DANILO k Mosesovi
Jsi nějak zhorka nakvašen, Moše, tady máš zlaťák . . . cink. . . a smaž mě i tady Škelebejovi
všechna numera z toho tvýho zavšivenýho, tfuj, tfuj, futra. Pěstí na futro se oboří.

MOSES
Ale hoši, nezlobte se, tady na tomhle futříčku vám taky něco málo zbylo. . .

DANILO hodí mu ještě jeden zlaťák, přeskočí stůl
Tak si kup u Šlojma Herškoviče jednu gumovací gumu na mě, ty chřtáne bezedná.

MOSES leze na stůl peníze shrabujíc
Ó, pardón. Nechci špekulovat jak jste se k zlaťákům dostali, ale když už jste se tu rozhodli
vysedávat, tak bambitky za pípu. V hospodě mi s těma svýma flobertkama mávat nebu-
dete.

DANILO
Však jsme je doma dávno nechali. Přines nám něco k jídlu, za řeči tě neplatíme. A kořku.

MOSES
No prosím. Odchází.

PETRO
Ukáže na spícího Kašpárka. Všim sis ho? Ten je ale malej, co?

DANILO metaforicky
Prý nějaký Kašpárek. Četnicto. Nově přidělený.

PETRO frajersky o stůl opřen
Ve škole nás učil policajt. Pořád namol. Čech, myslím Škrhola se menoval. Nic se tu ne-
změnilo vod tý doby. Ten rok to tady ropucha flekatá poskákala. Jó, byl takovej hlad, že
se snědly . . . stejně jako Danilo rukou odpočítává. . . všecky veverky, krtci, ježci, pavouci i
ještěrky, co jich v lese bylo. Teď to samý. Stromy, louky, paseky a pařezy, všecko se třese
hlady. Vstává. Potok rozlitej, bahno všude, umáčí se vod toho každej. V kožichách. Klekne
si a levačku si prohlíží. Když sem byl malej, sněd sem si nehty. Zvedá pravou ruku. Taky
špínu z podpaží sme museli jíst v tý špinavý době. . . a kartáče. Pomlka. Myslíš, . . . sklání
se ke Kašpárkovi. . . že tenhle bude taky takovej? Zvedá se.

DANILO
Všichni jsou stejný. Však je místní vždycky pěkně za nos povodí.

MOSES
Ták, pánové, tady je ta kořalinka. A co to bude k jídlu?

DANILO
Stejně máš jen ten svůj šoulet, česnekáři, tak sem s ním. Přines ho kopec Petrovi. Mě dej
jen trochu, měl jsem už řepu. Jde k Mošemu. Jo, a Moše! A nenech ho moc lžicí skřípat,
víš, že Petro nepozná, kde končí jídlo a začíná talíř. Celý ti ho ohlodá.

PETRO
Šouletek, šouletek, okurčička. Joj, Danilo! To se na nás usmálo štěstí. Tumáš láhev a nalij!

HARMONIKÁŘ zpívá

Kořalinku nalijou,
ču–čuť spolu popijou.
Hoj hoja hoj, ču–čuť spolu popijou.

PETRO A DANILO pějí

Hoj hoja hoj, ču–čuť spolu popijem.
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HARMONIKÁŘ zpívá

Až jim Moše druhou dá,
tak si s nima zazpívá.
Hoj hoja hoj, tak si s nima zazpívá.

PETRO A DANILO pějí

Hoj hoja hoj, tak si s námi zazpívá.

HARMONIKÁŘ zpívá

Při třetí ať je už klid,
ta je umí zahubit.
Hoj hoja hoj, ta je umí zahubit.

PETRO A DANILO pějí

Hoj hoja hoj, ta nás umí zahubit.

Oba zpívají a opíjí se. Nakonec mizí ven, pravděpodobně zvracet. Moše sedí na pípě.
KAŠPÁREK vylézá spod stolu, rukou se vzpírá, pak pozadu chodí

Jauvajz jauvajs. Jakýsi taškáři vzbudili mne neuctivě. Řev byl zde jak kdyby jalovice řvala,
že se krávou stala a sny nutily mé tělo, aby se neustále převracelo. Kope do štokrdlete.
Tedy zdálo se mi jak kdybych týpky či typany dva viděl ani oni zlaťáky sypou jako by se
nechumelilo. A to bych řek, že se chůmelí! Leze po stropě. To jsou mi tedy velice podezřelé
indície. Jednou rukou se stropu pouští. Takovej sen, v tom kus reálu drsnýho já čuju frňákem
svym vostošest.

MOSES mírně, leč důstojně škytá
Pane rotmistře, šoulet vám vystydl, zatímco jste vyspával.

KAŠPÁREK seskočí
Cože, šoulet? Žádal jsem tě o jídlo!

MOSES nakročen
To si nemůžete moc vybírat, vašnosti, protože tady, tady jste v hrachovém kraji. Sedá na
pípu.

KAŠPÁREK
To všiml jsem si, ty sentinele! Juž ráno kluci ňácí, manýry ty hrozný místní zkoušeli si na
mě prubovat. Pojedli potkana mi pod voknama strážnice tý mojí ouřední jak kdyby vobsah
střev mejch zblízka si snad chtěli prohlídnout. Pozornosti zaostalců zdejších uniknouti nijak
nemohu. Domorodci umolousaní! Jednou však prokouknu ty jejich pikle nechutný! K oknu
se přesune. Nejdřív však za Jaksiňou vypravím se, neb mlsná děsně mě teď honí. Hej Moše!
Dej mi šoulet do pytlíku. Vyrážím!

HARMONIKÁŘ zpívá

Na Bajkalské magistrále, hou,
s bratry sokoly vartoval, hou.
Co nebylo
může býti,
každý ho chtěl
zastřeliti
na Bajkalské magistrále, hou.
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Za odměnu státní služba, hou,
nadstrážmistrem v Koločavě, hou.
Je to terno
tadle funkce,
nezasvítí
nikdy Slunce
na Kašpárka v Koločavě, hou.

Však babice má krásnou dceru, hou,
to by mohlo všechno změnit, hou.
Čistě bílé
mladé tělo
to je to co
by to chtělo
to je Anna Cjubiková, hou.

Teď obraz v němž se cizinec poprvé mezi místní mísí. Obraz čtvrtý – opět u plůtku chyše
Aniččiny.

KAŠPÁREK
Hle, tu jest ta chyše. Hej – je někdo v sednici? Už vidím! Dívčina, krása nesmírná!

ANNA
Dobrý den pane. Čeho si žádáte?

KAŠPÁREK
Já jsem zákon a jméno mé jest Kašpárek. A ty musíš být Anička, o tobě jsem již na re-
gistratůře zpraven byl a slovy chvalitebnými líčenas mi byla. Tedy pověz, Aničko, je doma
tvá matka, Jaksiňa čarodějnice?

ANNA
Ó ano, pane, jenže zrovna spí.

KAŠPÁREK
Řekni mi, je pravda, že mať tvoje nestoudně zdatnou kuchařkou na poměry místní se usta-
vila a že pokrmy vpravdě syté schopna je navařit?

ANNA
Matka má vaří, až se hory třesou, jemnostpane.

KAŠPÁREK
A jistě chce v dobrém se zákonem vycházeti. Tedy rci – nemá právě k mání napečenou
nějakou tu pečeni, pečínku nebo klobásku? Hostinský se mě pokoušel před chvílí hrozným
šouletem zabít. Nemá snad Jaksiňa něco šťavnatého na pekáči?

ANNA
Ona mě k dílu svému nikdá nepouští, milosti. A já sama umím jen řepu krájet. Nedal byste
si kousíček?

KAŠPÁREK nafrněně
Řepu. . . já nevím, Aničko, co by outroby mé vnitřní na to povědět ráčily neb právě před
minutkou jsem do nich ten šoulet vražedný nafutroval.

ANNA
Tak nechcete aspoň kousnout?

KAŠPÁREK
Ty bys mě chtěla kousnout, Aničko? Přímo na ni naléhá. To já bych radši něco jiného. . . Vý-
znamně mlaskne a dále bokem promlouvá. Aj! Chutě mé se jak tekutina vazká ze strany na
stranu přelévají. Kdepak krmivo Jaksinino materiélní! Zde vidím dívku, již stojí za to mít!
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Od ní se dá jistě čekat trocha té civilizované rozkoše a cit, jenž bude méně lesní. . . Nuže,
sokolíku, nyní chvíle tvoje na dvíře juž tluče! K Anně: Nuž pověz, děvče, vdanás?!

ANNA
Jsem slovem odevzdána, čili neodvratně zasnoubena za Danila. Danila Ščerbaka.

KAŠPÁREK
Za toho zbojníka? On podezřelý ze zločinů mnohých jest!

ANNA odbojně
Můj muž budoucí není zbojníkem.

KAŠPÁREK bokem
Hohó, hned zpražila mne mandlička, ach moje bílá. Snad abych ji nevystrašil, jen lehký
zájem pracovní teď předstírati budu. Vždyť nejkratší vteřinka s ní ta je pro mé srdce kom-
plex masáží. Tak nějak lidsky k Anničce: Hned nedurdi se labuti Ty alabastrová. Jsem
zde, v ouřední té hantýrce řečeno, na stopě. Tedy musím se Tě ptát, zda-li sis ničeho ne-
všimla. Nebyl Danilo tu, kupříkladu, když krví zmáčen od zločinu prchal? Neukrývá tu
něco? Truhlu, či takové váčky?

ANNA leknutím trefena přímo skokem vyjekne
Áááách! Kašpárek výskoku Aniččina pohotově využije by okem svým necudným ji pod
sukénku kouk. Pak spokojeně usedá. Anička na plůtek dopadne a dále již uklidněna čest
svoji i milého svého brání. Fuj. Bokem: Běda, a je to jisté. Skřet ten červený Danila mého
podezřívá. Do nálevny budu muset okamžitě zajíti a svého milého varovati. Ale jak se zde
tohoto pidižvíka zbavím? No něco už vymyslím. . . Pane Kašpárku, koukejte, tuhle Štefánik
na svém eroplánu letí! Kašpárek se otočí a Anna zdrhne.

KAŠPÁREK na forbíně vykloní se
Ha, ničeho nevidím na nebi širošírém. Snad havárie nepostihla v boji druha našeho. . . Nebo
snad Anna žertem že by mne tu chtěla zmámit? Raději počnu stopovati děvu lepou, pr-
véžto neb povinnost je to má služební a druhéžto to lahodná podívaná pro oko mé bude,
takto z pozadí Aničku začívati, . . . sedá si na plot a kope nožičkama. . . ach jak její prdelka
houpati se v chůzi umí, to jistá krása jest. Nuž Kašpárku, brachu starý, ve vzduch jen vlahý
proměň se zde a do práce se dej. Odplazí se.

HARMONIKÁŘ zpívá

Po vesnici běží a celá se třese
neb svému milému zlou novinu nese.

Policie bdělá na paty se lepí
její milý neví, co by měl věděti.
její milý neví, co by měl věděti.

Obraz pátý – v lese se milostníci setkávají. Idyla ovšem místo tady nemá, neb Danila těžká
kocovina souží a Anička má nervy taky nadranc opuchlé. A ještě někdo třetí místo sobě ve
skrýši si vzíti chce. Jen sova na klidu si houká, hú, hú, hú.

KAŠPÁREK přibíhá
Aj. Už jsem tu ještěřici vychytralou doběhl, tfuj. Však v Sokole jsem vždycky dobře pro-
spíval. Dívá se do dáli. A heršvec, ona vskutku s tím Danilem odporným chce se mi tu
splichtit, neb támle vidim ho už kymácet se! Milenecká dvojka jak ze žurnálu vystřižená
tito mladí jsou. Leze po větvi a do rozsochy nejnižší usedá. To bych raději truňk ze dvou
mázů šalvostru vlil do dutiny své břišní než abych toto spatřovati musel. Fuj. Ovšem teď za
sovičku zčerstva ukryji se neb nemůže-li srdéčko mé láskou klopotati tak alespoň pomstu
krutou do něj vryji. Opět uschová se.
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ANNA
Danilo nechoď k nám, musíš utéci.

DANILO
Kampak bych utíkal Aničko, nevidíš, že sotva stojím? Sedá si.

ANNA
Ale Danilo, já pádila jsem s vichry o závod!

DANILO
Stalo se snad něco mamince?

ANNA vyskočí
Ale kdež Danilo milý. Matka má rázně bať rozvážně juž zvečera v lóže odebrala se a ještě
nejčko na klidu tam dlí.

DANILO též vyskočí
Ty, Aničko, jak to mluvíš? Nebyl u nás náhodou Kašpárek?

ANNA
Přesně to Ti chci říct již drahnou chvilku, ale vidíš, celá jsem z něj popletená. Ani řepu
mou si nechtěl zakousnout a jen po Tobě se ptal. Ty, Danilo, on už určitě něco ví o tom
pošťákovi.

DANILO
Neměj strach, Aničko, byla to nehoda. Kumpána na uzdě jsem držel, nikdo nám nic nedo-
káže. Raději mne polib, ať se přestaneš třást.

KAŠPÁREK vyleze z kapradiny a přitiskne mu revolver k ústům
A co polibek chladné oceli, lotře? Já že ti nic nedokážu? Sám ses přiznal, hlupáku.

DANILO
Nikdo to ale neslyšel, pane Kašpárku.

KAŠPÁREK
S tím já ovšem samozřejmě zcela počítám a proto rovnou zde na místě rozstřílím skelet tvůj
na prach, kterýžto v tabatěrku pak vložím a časem vyšňupám. A to vše právem divočiny,
kterou zde na mne všade kolkolem tak rafinovaně, fuj, rafičíte.

DANILO
No prosím. Poklekne.

KAŠPÁREK střílí
Nemožné! Trefit se do tebe nemohu ni z cenťáků desíti! Jak bych třikrát tejdně na střel-
nici trénovat nikdá nedocházel! Náboje fšecky v čudu sou! Tak sekerou tě skolím, lumpe,
nevstávej.

DANILO
Jen si poslužte, pane nadstrážmistře, víc než nejčko mne hlava bolet nemůže.

KAŠPÁREK seká
Nejde sekera, nejde zaseknout do hlavy tvý dubový, Danilo. Danilo zívá. Smeká se po tobě
jak po olejovce slizké. Ty sardinko, ty mě už dlouho ničit nebudeš. Já tě prostě uškrtím
tady tkaničkou z bagančat a hotovo.

DANILO
Jak myslíte.

KAŠPÁREK škrtí ho a nic
Sakrblé, provaz se mi trhá jak kdyby z pírka ptačího a né ze silónu kvalitního vydělán byl.
Jsi snad nesmrtelný, nuzáku? Mě ty vaše čáry máry dlouho ničit nebudou! Já tě. . .

ANNA
Zdá se mi, že jste se pane nadstrážmistře, tuhle mého Danila juž dosti natrápil. Nechejte
toho a podejte mu ruku. Jste přec oba Slované! Buďte raději naším přítelem, pozveme vás
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na svatbu a dobře se pomějete.
KAŠPÁREK

A smrt Bárty starýho má bez trestu tu zůstat? S vrahem jeho mám si plecí padnout v plec?
DANILO

Tak to ne, Kašpárku, brachu starý, pamatuj si, já nejsem zabiják a též Čechy milé já nikdy
nestřílím neb oni pokrok a blahobyt k nám na Verchovinu přinášejí. A též poštu nám sem
vozí.

KAŠPÁREK
A kdo tedy zločincem tím byl, který tě doprovázel?

DANILO
To říci Ti nemohu, Kašpare milý, neb zradu krutou bych tím spáchal.

KAŠPÁREK
Ach ta vaše mužnost hloupá místní. Bezmocen zůstal jsem tu napospas. No dobrá. Dám
ti vofuk absolutní, ale s podmínkou tou, že řádnou práci namísto tohohle somrování za cíl
sobě položíš. A dobrou porcičku jídla svatebního taktéž pro sebe si vyhrazuji.

DANILO
Beztak musím svatbu nějakým poplatkem podpořit. Ruku na to. Na svatbě své místo jistě
dostanete. Já dám své věci do pořádku a půjdu pěkně podle tradic plavit vory.

ANNA
To nesmíš Danilo. Pamatuj, co říkala matka!

DANILO
Už jsem se rozhodl!

HARMONIKÁŘ zpívá

Na jarní vodě divoká je pěna.
Na kamenech hladkých točí se a sténá.
Tahle jarní voda je vášnivá žena.
Když jde večer spáti, nechce ležet sama.

Danila Ti vezme, obejme to tělo,
připraví ho o dech, orosí mu čelo.
A v divoké pěně, na kamenech hladkých
ztuhnou jeho rety v polibcích těch sladkých.

Cigára startky. Ty nový! Obraz šestý – zase v hospodě se odehrává.
KAŠPÁREK

Tak, Moše, přines mi rychle pivánko, měl jsem dnes těžký den. Upadne přes ležícího Petra.
Bum. Ha, ještě teď abych na kokos svůj znavený padal? Sedne si na stůl a kope do Petra
nohou. Hej, vstávej Škelebej, ať za parťáka, za bracha pivního mi tu můžeš sloužit!

PETRO těžce ze země zvedá se, první větu však ještě vsedě praví
Mlleeah! Co – co?? Zdálo se mi, že mě žáby vobklíčily, že už na mě dou. Dokope si židli
ke stolu. Ddobrej večír. Jé, já mám žížeň. . . že bych loupil, vraždil, hlavy trhal, ruce sekal,
voči dloubal. . .

KAŠPÁREK přiskočí ke stolu
No tak Petro! Když se mnou chceš mok ten lahodný chmelový do hrdla vlévat tak mi tu
laskavě o práci nemluv. Jde kolem stolu k židli. I když, Petro, to ti povím, ňák se kolem
tebe Smrťáček motá až to smrděti začíná. Jak pukavec kdybych z tebe čul.

PETRO přisouvá si židli
Ale pane Kašpárku, já jsem slušný chlap.
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KAŠPÁREK klepe zezadu do stolu
No nevím, nevím, vražda pošťáka nic ti to neřiká? Jsi v tom přímo po uši. Co viděl jsem
tě, Škelebeji, tak jen s flintou vostře nabitou.

PETRO
Jó, to musím takle nosit. To mám na nohatce připravenou. Víte, my je s Danilem pěkně
z díry vykouříme a pak je . . . v pokleku . . . pif-paf střílíme. Nechcete jít někdy s náma,
pane nadplukovníku?

KAŠPÁREK zděšeně
Cože to střílíte?

PETRO
No nohatce, vždyť jsme přece lovci! A jednou, jednou jsem dostal taky žabanta!

KAŠPÁREK
Koho?

PETRO
Řikám krásnýho žabanta, s pérama jak pelry dyby na nich byly. . . To sme si pupík na-
pucli. . .

KAŠPÁREK
Tak tomu bude konec Petro. Danilo s živností svou starou skoncoval a k dřevařům do ra-
choty nejčko de.

PETRO nadšeně bidluje na stole
Danilo jde plavit vory! To je krása, to jsem vždycky chtěl. . . Jupííí! To já půjdu s ním, to
bude jííízda, to se těšííím!

KAŠPÁREK nakrkle
Ty si mi Petro ale chytrák! Proč myslíš, že Danilo lovcem nechce už dál být? Zbavit chce
se tě ty vykotlanče! Mlaská. Po Aničce jenom sliní pysky svými dřevařskými a s babicí je
cugrunt ruka jediná. Spiknul se nám s bosorkami, maladěc náš podvodná.

PETRO
Pane oficijál, vy mě taháte za nos.

KAŠPÁREK s hlubokým pochopením
Petro, Petro, myslíš, že douvod jedinej mám, abych blafoval? Skok. Jen pravdu čistou do
kebule se ti snažim vlejt. Povídám ti, že ani, že ani . . . přemýšlí. . . že ani, že ani do svatby
tě Danilo už nepozve!

PETRO zděšeně
To není, to není možná!

KAŠPÁREK
Vždyťs to viděl kamaráde, ropucha ti do snu rovnou vlezla. Myslíš, že je to jen tak? Jen
si představ, o co přijdeš! Pekáče plný brambor, vajec, špeku, klobásou a šunkou podbitý,
horoch, brťáky, zelo s fazulí. . .

PETRO
Ten zrádce spiklý se strygami!

KAŠPÁREK teď teprve se v promluvě svý vyválí
To jistě urážka je akurátní, že jo, nepozvat tě, nemyslíš? Špíček zabublá a vyprskne, vejce
hezky žluťoučká s okraji bílými, šunkou podražená a ty brťáčky!

MOSES přináší pivo
Tak tady jsou ta pivečka, pánové. Mám jít zrovinka roztočit další?

PETRO
Mně ne, zítra brzy vstávám.
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MOSES
Ale já už jsem ti to pivo přines, Petro. Vždyť sis ho poručil.

PETRO
Dej ho Kašpárkovi, Moše. Hodí mu zlaťák. Já to zaplatím.

KAŠPÁREK
No prosím, Petro, já se kvůli tobě obětuji. Ale co, že tak najednou pospícháš?

PETRO
Chci jít ještě za bačou. A zítra jedu s vory. Odchází.

KAŠPÁREK
To jsou věci, to jsou věci, to se nám to pěkně rozjíždí! Jáchachachá! Moše, jdi roztočit
pivečko, udělám si dnes roztomilý večer.

HARMONIKÁŘ zpívá

Žízeň svoji upokojíš,
do půl těla vycachtáš se,
abys nesmrděl.

Čelo lovem rozpálený,
prsty černý uleješ tim,
abys neshořel.

Na to však si dávej bacha,
co Ti takhle dělá dobře,
abys vydržel.

I když ránu neutržíš,
kulkou, sekerou či smyčkou
na jedno jsi zapomněl.

Věc zmizela. Cvakání. Obraz sedmý, v němž zbojníci právě napravení napravení na voru
se plaví. Na voru!

DANILO bidluje vpředu jakožto levák
Nemlč, Petro, pořád. Dobře, že plavíme dřevo spolu. Na tebe se můžu spolehnout. Bál jsem
se, koho dostanu.

PETRO bidluje vzadu jakožto pravák
Se mnou se nemusíš bát, Danilo.

DANILO
Nebojím se. Jen jsem měl ráno trochu divný pocit.

PETRO
To je z toho včerejšího pití, Danilo.

DANILO
Nemyslím. Anička o mne měla hrozný, zoufalý strach. Řekla mi, že jestli odejdu, už se
nikdy nevrátím.

PETRO
Chce si tě vzít, co?

DANILO
Proto jsem přece tu, abych peníze pro nevěstu zarobil.

PETRO
A do hostiny, pozveš mě?!

DANILO
To se ví, brachu milý!
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PETRO
Lžeš! Řekli mi, žes mě udal a zavrhnul. Urazils lovce!

DANILO
Kdo ti tohle napovídal?

PETRO
Kašpárek, figúra ta ouřední, co čistou pravdu vždycky drží.

DANILO
Divně mluvíš, Petro. Chceš věřit cizinci spíš než mě, příteli dávnýmu?

PETRO
Spolčil si se s bosorkami. O dceru baby loudíš. Bača mě před ní varoval.

DANILO
Nech těch hloupých řečí, Petro. Jsme druzi pokrevní, vždycky jsem lovili jen spolu. Nic nás
nesmí rozdělit. A – teď dávej pozor, vjíždíme do nejtěžší peřeje!

PETRO
Vidíš? Támhle je kámen, co se o něj vloni zabil starý Konrád.

DANILO
Neboj se, ten mineme!

PETRO
Lovec mine, ty ne! Bidlem strčí Danila z voru. Plavej, žábo nadutá.

KAŠPÁREK
Je konec, Petro. Nohy svýho kamaráda se už nenažereš. Do šatlavy půjdeš.

PETRO
Do jaký šaltavy, pane Kašpárku?

KAŠPÁREK
Nejsi tu proto, aby ses ptal, Petro.

HARMONIKÁŘ zpívá

Jsi tu, abys v ťurmě pykal, hou,
v díře vlhké, samý výkal, hou.
Šibenice,
až zavolá
smrdět budeš
jak brambora
jak kartofel pět let starej, hou.

Kašpar zatím bude houpat, hou,
dětičky své přenádherné, hou.
Z ňader bílých
Anny krásné
budou píti
mléko mastné,
pusinkama budou mlaskat, hou.

Moment dýmu! Obraz osmý – zas u chyše Cjubikovic!
KAŠPÁREK

Jujky, jujky. Teprve dvé dnůch jsem tu a hned spadne mi do klína obojí, nač chuť tu byla.
Na uprázdněné místo Danilovo skočím čili krasotinka ta přelíbezná ženou mou se stane a
babicí Jaksiňou, kuchařkou přenáramnou, jaksepatří budu vykrmován. Aj, ty proslavená
chytrosti česká, sokolská, ty práce drobná! Vítězství jeť nablízku. Aničko, zlatíčko, hů, hů,
otevři mi vrátka!
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ANNA
Odejděte, pane kaprále. Držím smutek.

KAŠPÁREK
Jen rozvesel své tvářičky, beruško má červeňoučká. Neplač již pro darebáky – Danilo tuhý
jest, a buran Petro citů žádných nemá, nepočítáme-li snad ten jeho hlad. Na mě pohleď,
na našince! Knoflíky na čamaře dávno jsem si vyleštil! Za ženu vezmu si tě, ó jak svatba
bude naše líbezná.

ANNA pro sebe
Jak bych všechno už jednou slyšela, vše se zdá být tak podobné a zároveň tak protikladné
svou podstatou. Methaphysicky: Jak by ze slupky od jablka rajského dužninu kdosi vykro-
jil. . . Ke Kašpárkovi: Nemohu vyjít ven pane Kašpárku, jsem příliš slabá.

KAŠPÁREK
Ty Aničko, nezahrávej si se mnou. Danilo mrtvý je a na Petra oprátka spravedlivá čeká.
Ber toho, kdo se Ti nabízí sic s hanbou zoufalou coby stará panna skončíš.

ANNA
Dejte mi trochu času, pane nadstrážmistře.

KAŠPÁREK
No prosím. Přijdu zítra, ale to mi věř, buď se ženuškou mou staneš nebo spoluvinici mordu
toho vodního z tebe udělám. S Kašpárky nejsou žertíky nižádné co se věcí lásky týče. To
si pamatuj, hrdličko moje.

Kašpárek odchází. Poté Anička vyjde na zápraží.
ANNA

Maminko, maminko, potřebuji pomoci.
JAKSIŇA jako předevčírem zjeví se

Co je, dcerko?
ANNA

Maminko, své srdce jedinému Danilovi dala jsem a slovo své chci dodržet.
JAKSIŇA

I já své slovo dávám jenom jednou.
ANNA

Co budeme dělat, maminko? Já nechci v této podobě bez Danila žít. Kvůli Danilovi jsem
k Vám přiletěla. Teď přišel čas, abych se vrátila.

JAKSIŇA
Opravdu to chceš, Aničko?

ANNA
Chci se vrátit, maminko.

JAKSIŇA
Splním Tvé přání. Čaruje:

Bílá ať je zase bílá,
pírko ať se pírkem stane.
Pod křídly ať krajina je stinná,
nad ocasem vítr ať zas vane.

Leť hrdličko Aničko,
a Tvé věrné srdíčko
ať nad Verchovinou tepe.
Leť hrdličko Aničko,
leť hrdličko, Aničko.
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Anna v hrdličku se promění.
HARMONIKÁŘ na scénu vystoupí a nadšeně, hlasem durovým recituje

Oj letila horlycja čerez sad,
čerez sad,
rozpustyla pirječko na vesj sad,
hej, na vesj sad.

Líbezný výhled a – obraz devátý, v němž příšerné finále v hospodě se odehrává.
Moše u pípy pracuje, za oknem hrdlička sedí.
KAŠPÁREK

Tak co, Moše, u pípy okouníš? Nevidíš, že tvůj host nejšmačnější tokáním marcipánovým
znaven přišel k tobě zasnoubení své přeslavné oslaviti?

MOSES u pípy se otáčí dva půllitry nesa
Neokouním, bratře Kašpárku, čepici na pivečku Vašem vytvořuji. Ták, už to je. Už se to
nese. Zde ty píva Vaše jsou.

KAŠPÁREK
Tak si sedni a dej si se mnou.

MOSES
Neračte se uraziti, pane nadporučíku, ale dnes pivo pít nebudu. Prohřešek proti vejře mojí
by to byl. Na pípu usedá.

KAŠPÁREK od Mošeho se uraženě otáčí
Sám si vejr ušatá, když nechceš sosák svůj v pívu smočiti. K Mošemu usedaje na židli a
nohy na stůl ukládaje promlouvá. Tož ale sedni si, povím ti jak jsem se s bratry sokoly
po móři na lodi zaoceánskej do republiky naší přepravoval. Rozplývati se počne. Jak al-
batrusa naturálního jsem v celé jeho kráse viděl. Vyskočí k oknu. Hoj, . . . a hned se otočí
zas čelem. . . já plkám zde jak ptáčník Klicperův sentimentem svým trýzněn a nevšimnu
si tuto za oknem jak holoubátko křehoučké na větvi stromu sedí. Promluvu svou zrychluje.
Vždyť já jsem docela zapomněl, že nevložil jsem ještě dnes ničeho do úst svých zřízených.
Přímo cítím jak zub můj nedostatkem stravy nedovyživen kořeny své ztrácí a hníti počíná.
Vystřelí z revolvéru svého přímo na ptáčka za oknem. Hrdlička bolestivě zaúpí: Vrkú au au.
He, první ranou skolil jsem to zvíře pernaté. Moše, jen v mdlobách spánku u mne nevartuj
a šoupáním pantofelů chvilku sobě nekrať, vyběhni ven a pečínku křupavou mi z kořisti
mé připrav.

MOSES telemarkem k oknu pokleká
Vysoko jste mířil, pane nadporučíku. Zpět zarotuje. Tahle večeře Vám štěstí nepřinese.

KAŠPÁREK
Nemudruj a přes dvůr do kuchyně odeber se.

MOSES hluboce a strašidelně se nadechne a ponurost svou nechá vyjevit
Jak si přejete, bratře Kašpárku. Odchází a hrdličku odnáší.

KAŠPÁREK
Tak a já si zatím ze sklenice přihnu. Však ptáček v žaloudku mým žízeň jistě míti bude a
co bych to za člověka byl, kdybych ho trpět ponechal? Přichází Jaksiňa.

JAKSIŇA od západu se šine
Dobrej večír, Moše. Přines mi láhev kořalky a sklínku.

MOSES přiběhne
Už to nesu, Jaksiňo. Kořalku jsem přímo od ledu vyndal. Dlouze se na ni zadívá a k ní se
nakloní. Rád Tě vidím, Jaksiňo.
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KAŠPÁREK
Co tu vystáváš dědku suchý na nohách svých vodnatých? Nemáš snad u sporáku co dělat?
Nevidíš, že hlady sotva . . . funí. . . ty víš co, dýchám?

MOSES
Promiň Jaksiňo, hned jsem zpátky. Odbíhá.

KAŠPÁREK k Jaksině si židli přišoupne a lavici tak vytvoří
Tedy matko, povím Vám, já se tak těším. To předkrm mocnářskej ke svatbě mojí bude, už
to vidím, mne a Aničku jak svoji budeme, toť spojení vznešenosti civilizace a přirozenosti
přírody ve třech dnech! To bude velkolepé. Víte, já Aničku nesmírně, až ku hvězdám miluji.
Já bych ji snad samou láskou sněd. Odplivne si.

MOSES přichází s večeří
Tady to je, pane Kašpárku. Nebyla to holubička, nýbrž hrdlička.

KAŠPÁREK přiskakuje k hrdli
Hrdlička, křepelka, holubička, šuma fuk mi tyto věci jsou. Hlavně abych debužírovati poč-
nout mohl.

JAKSIŇA
Kde si sebral tu hrdličku, Moše? Vystartuje na něj.

MOSES
Tady pan Kašpárek ji ze stromu sestřelil.

JAKSIŇA ke Kašpárkovi poněkud rozrušena
Jak jste to mohl udělat, vy vrahu! Vyskočí.

KAŠPÁREK bere si hrdli
No copak, copak. To je mi najednou outlocitu. Hrdle malá jakási voukolem letěla tak jsem
na ni pistoli svou služební použil. A více mne již nerušte neb popřáti si musím dobré chut-
nání a jíme bez povídání. Jí na pípě.

JAKSIŇA na stole čaruje

Jedno sousto jen si dej
s chutí po něm zachrochtej.
Do říše, kam patříš běž
a věř tomu, že dříve než
podruhé kousneš, tvoje pleš
zrůžoví a štětinami pokryje se celá.
Pak budeš se moct cpáti častěji než včela
přelétne z květu na květ
a zas zpět.
Bude ti bude hej
a čumák tvůj vycpu si, aby na trofej
slavnou přeměněn byl.
Toť má vášeň, toť můj cíl.

Kašpárek jedno sousto pozře a promění se v čuníka.
JAKSIŇA již civilně Mošemu omlouvá se

Promiň, Moše, odvedu si ho.
MOSES

Kam bys ho vodila, Jaksiňo.
JAKSIŇA

Domů. Je můj, vykrmím ho a zabiju.
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MOSES stydlivě od Jaksini se otáčí
Zůstaňte tu oba. Bude nám spolu veseleji.

JAKSIŇA zezadu Mošeho po rameni hladí
Ty se mnou chceš žít, Moše? Ty se mne nebojíš?

MOSES
Čaruješ spravedlivě, Jaksiňo. Zde Kašpárka si po právu v čuníka proměnila. Marně on
fištrónem svým machroval a mládeži nadějné undrholt působil.

JAKSIŇA sedá si a hlavu o Mosese si opírá
Jsi moudrý, Moše. Když chceš, zůstanu tu. A až si hlavu toho toho sviňáka na paměť vy-
cpu, zbytek pařezem čarovnym na skopce předělám. Ať též nepřijdeš zkrátka, ty houžvičko
má sladká.

MOSES objímá ji
Tys dobrá žena, Jaksiňo. S Tvým uměním hlady nepomřeme. Pohladí čuníka. Ten spoko-
jeně zachrochtá a talíř svůj doblizuje. Budeme dobrá rodina. Veselku důstojnou si vystro-
jíme. Svatba bude jakou tu dlouho neměli!

SBOR vesele zpívá

Verchovyno, svitku ty naš,
hej jak u tebe tut mylo.
Jak ihry vodplyve tut čas,
svobidno, šumno, veselo.

Oj nema to kraju,
kraju nad tu Verchovynu,
koby mi lyš pohulaty
choť odnu hodynu.

OPONA, KONEC.
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