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JEDNOAKTOVKA

Støeda 11. února 2019 v Cafe Sladkowski, odpoledne. U stolu s pivem sedí Miroslav, má tma-

vìmodrou ko¹ili a tmavìmodré d¾íny, jeho témìø ikonicky normcorový zjev naru¹uje jen jeho

nepøirozenì dlouhý vlas a boty botas. Pøichází Jakub. Je obleèen radostnì le¾érnì, ov¹em bez v¹í

té hipsterské pøepjatosti.

MIROSLAV
Èau.

JAKUB
Èau.

MIROSLAV naznaèí Jakubovi, aby si sednul

Já jsem si objednal u¾ pivo, zatim. Nevìdìl jsem, co si dá¹ ty.
JAKUB stále stojí

Jen nìco k pití, asi.
MIROSLAV napije se

No jo.
JAKUB

Podle tý fotky, cos mi poslal v mailu bych tì asi nepoznal.
MIROSLAV

No tak fotky, myslim tim teï portréty, se málo kdy fotìj z ptaèí perspektivy. Zvedne
hlavu, aby se podíval na Jakuba. Nechce¹ si sednout?

JAKUB
Jo, jasnì. Sedá si, dívá se na Miroslava a zaène se smát. Má¹ pravdu, kdy¾ se na tebe
dívám takhle, vypadá¹ u¾ skoro jak na tý fotce.

MIROSLAV
V¹echno je to jen vo úhlu pohledu, no. Pøichází èí¹ník. Takto bude pøicházet po celou

dobu rozhovoru. Miroslav bìhem rozhovoru mimochodem vypije tolik piv, kolik se do nìj

jen vejde.

JAKUB
Já bych si dal Club Maté, prosím vás. A nemusí bejt ani úplnì studenej.

MIROSLAV
A já je¹tì jedno pivo. . . prosím.

JAKUB
Kdy¾ mi máma øikala, ¾e se se mnou chce¹ sejít. . . Pøi¹lo mi to dost pra¹tìný.

MIROSLAV
Mnì zas pøi¹lo vtipný, kdy¾ sem ti volal, èíslo sem sehnal od Johany, ¾e mi to vzala nìjaká
pani, podle hlasu evidentnì v mym vìku. Chvíli mi to trvalo, ne¾ mi do¹lo, ¾e mluvim s
tvou matkou. Ty má¹ mámu jako osobní asistentku. . .? Smìje se.

JAKUB
Sem byl zrovna ve spr¹e.

MIROSLAV
Jo aha, ty bydlí¹ u matky. Smìje se je¹tì víc.

JAKUB
Tak chodim se tam sprchovat. Co je na tom?

MIROSLAV
Ne nic, jasnì. Sprcha, praèka a tydle vìci { jsou to v¹echno dost praktický vynálezy.
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JAKUB
Chtìl ses se mnou sejít, abys se mnou øe¹il jestli bydlím u mámy?

MIROSLAV
Ne promiò. Díky, ¾es pøi¹el, Jakube.

JAKUB
Pøi¹el sem za tebou do Sladkáèe. . . tak¾e. Chápu, ¾es to myslel dobøe. . . ale mùj podnik
to neni, to ti je asi jasný. Já sem za Vrá»ou nechodim.

MIROSLAV
Pøi¹el bych na za tebou klidnì na Kliniku, to neni problém, ale. . . bohu¾el. Mrzí mì to.
Dìlal jsem, co jsem moh.

JAKUB
Jako na Facebooku si dìlal, co si moh? Na støe¹e sem tì úplnì nevidìl. Ale to je jedno.
S èim ti mù¾u pomoc, Mirku?

MIROSLAV
Volal mi ráno Milan ze ®atce. Umøela Viera.

JAKUB
Vím, romea to ráno u¾ taky psala.

MIROSLAV
Zbyly po ní jen dluhy z automatù. Nikoho nemá. Mluvil jsem s klukama z Pamìti. Udìlali
bysme nìjakej bene�èní koncert, pár lidí mi u¾ pøíslibilo. Zaplatili bysme pohøeb. . . z toho.

JAKUB
To je fajn nápad. Akorát mi neni jasný co já s tim. Nepøedpokládíám, ¾e mì chce¹ pozvat,
abych na tom koncertu zahrál a zazpíval. Sly¹el si mì vùbec nìkdy hrát na kytaru?

MIROSLAV
Právì, ¾e sly¹el Jakube.

JAKUB
Tak¾e?

MIROSLAV
©lo mi spí¹ o organizaci. . . ®e bysme to udìlali na pùl. Prostì ta na¹e parta a s náma vy
holky a kluci z Kliniky. Kurva. . . ví¹ co. Tohle je pøíle¾itost, ¾e jako se mù¾em za nìco
postavit spoleènì, neni v tom ¾ádná vypièená ideologie. . .

JAKUB
Nemyslim, ¾e ka¾dá ideologie je vypièená.

MIROSLAV
Ví¹ jak to myslim.

JAKUB
Nevim. Pøíde mi, ¾e rozjí¾dí¹ nìjakej morální kýè, ¾e jako Vieøe fajn, zaplatí¹ pohøeb. . .
Nevim úplnì co já s tim. Sbíráte v tý va¹í partì prachy na pohøeb ka¾dýho Romáka, co
umøe v exekucích?

MIROSLAV
Ty vole Jakube, co to je za kecy. Chcem nìkomu pomoc. Jasnì, ¾e nejsme schopný pomoct
v¹em.

JAKUB
Tak¾e pomù¾ete tý nejvìt¹í celebritì. Ty vole má¹ to u¾ aspoò domluvený v ÈT? A e¹tì
mì, toho nejodpornìj¹ího levièáka pustí¹ k lízu, se jako budem fotit vedle sebe u rakve,
aby bylo vidìt, ¾e si tak liberální, ¾e se nechá¹ vyfotit i se mnou? Ty vole! To je komedie
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naprostá topkaøská.
MIROSLAV

Kurva Jakube, já topku nikdy nevolil!
JAKUB

Pokud vim, tak si psal na facebooku, ¾e bude¹ krou¾kovat holky z LESa, Sommerovou a
Dejmalovou na kandidátce topky, tak¾e buï si kecal tenkrát nebo teï.

MIROSLAV
Nekecal, volil jsem holky. V¾dycky volim ¾enský.

JAKUB
Jasnì, e¹tì zaèni s tim svym feminismem. A ¾e si volil LES. Promiò, ale ¾e bych vidìl
nìjakej rozdíl mezi Kalouskem a Bursíkem, tak to nevidim. A ví¹ jak kluci z topky teï
hlasovali vo insolvenèním zákonu? Ví¹, kdo byl zvolenej v Praze, ne, a jak hlasoval.

MIROSLAV
Feri je èurák, mì to stra¹nì sere jak to dopadlo, von byl ten hlavní, kterej to celý shodil.

JAKUB
Feri skonèí v ODS ti øikám. A tys ho volil.

MIROSLAV
Tak sem to kurva posral no. Nemù¾em se vrátit, prosím tì Jakube, k Vieøe?

JAKUB
Ta Tvoje Viera. . .

MIROSLAV
Kdy¾ vám zpívala na Klinice, tak to ti byla dobrá.

JAKUB
Jsem ochoten do toho s Tebou jít. Ale nikdo se nikdy nedozví, ¾e jsme to platili my.
Úplnì na tajòaèku.

MIROSLAV
Poèkej ale jak vyberem peníze? Jako v èí prospìch budem poøádat bene�èní koncert?

JAKUB
Koncert udìlej tøeba pro svou babièku, to je mi u prdele jak to udìlá¹.

MIROSLAV
Já nemám babièku, Jakube.

JAKUB
A se bojí¹, ¾e to bude nìkdo ovìøovat? Hele, já vyberu prachy mezi na¹ima a pùlku prostì
zaplatim. ®ádný fotky, ¾ádný mediální výstupy.

MIROSLAV
Ale Jakube to je celý na hovno pak. To je právì na tom to symbolický, ¾e do tý akce
pùjdem my dva spolu. A uká¾eme prostì spoleènosti, ¾e i my dva jsme schopný spolu-
pracovat, kdy¾ jde vo to pomoct nìkomu v nouzi. Musíme se do prdele tomu zlu, co se
tu rozlejzá, postavit nìjak spoleènì. Vedle sebe.

JAKUB
Já nepotøebuju, aby ses se mnou solidarizoval, Mirku. Nikdo se tì vo to neprosí. Zaplatim
pùlku, ty zapla» druhou, ¾ádný kecy kolem vokolo a jdeme dál.

MIROSLAV
Hele ví¹, co? Tak to zapla» ty celý. Kdy¾ je pro tebe problém k tomu nìjak mediálnì
vystoupit, tak to zamázni rovnou.
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JAKUB
OK, nìco pøispìjeme.

MIROSLAV
Tak¾e ty to nezaplatí¹ celý?

JAKUB
Hele nejsem plánovací komise, já nevim kolik vyberu.

MIROSLAV
Jestli na to nemá¹, tak to nedìlej! Nech to na mì, udìláme koncert, já garantuju, ¾e ty
prachy vyberu. Já jsem to schopnej zaruèit, tak¾e pojedeme podle mejch pravidel.

JAKUB
Já ti seru na tvý pravidla, Mirku.

MIROSLAV
Kurva a kde má¹ problém, Jakube?

JAKUB
Já? Já nikde. Ty má¹ problém, Mirku.

MIROSLAV
Jakej problém?

JAKUB
®e ti je u prdele jedna mrtvá Romaèka, ¾e ti de akorát vo to sbírat lajky na facebooku.

MIROSLAV
Kurva, ale to je fakt dobrej pøíbìh. ®e ty a já. . . ¾e my dva, zaøídíme Vieøe pohøeb. Hele. . .
kurva nemusí¹ na ten ná¹ koncert ani chodit osobnì, jestli tì ten mùj ksift tak sere. Mi
po¹li jenom nìkoho.

JAKUB
Ti po¹lu Ferynu.

MIROSLAV
Do prdele Ferynu, Jakube, neser! Kurva nepotøebuju nìkoho, kdo nám v Pamìti voprcá
v¹echny ¾enský, potøebuju. . . nìkoho kdo by zahrál nebo. . . aspoò promluvil.

JAKUB
Feryna mluví dobøe.

MIROSLAV
Je¾kovy voèi. . . . já nemám nic proti Ferynì. Bych se nechal rad¹i vod Feryny stokrát
vopíchat ne¾ abych jednou podal Sa¹ovi Bellu ruku. Pøece ví¹, ¾e sem na va¹í stranì.

JAKUB
Zatím to tak nevypadá.

MIROSLAV
Kurva tak co?

JAKUB
Udìlá¹ koncert pro svou babièku, sebere¹ prachy, já ti pøidám a zaplatí¹ pohøeb. Ano-
nymnì.

MIROSLAV
Udìlám koncert pro Vieru a bude to velký. Velký a dojemný. Tak jak by si to i Viera
pøála. Ka¾dá velká zpìvaèka to chce velký.

JAKUB
Ví¹ co, Mirku?
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MIROSLAV
Souhlasí¹?

JAKUB
Pojïme si støíhnout, kdy¾ se nemù¾em dohodnout. Kdy¾ prohraju, bude po tvým. Ruku
na to.

MIROSLAV
Kurva jsme snad nìjaký skauti?

JAKUB
Má¹ zas problém? Jestli ti vadí støíhání, tak si mù¾em hodit korunou.Vytahuje penì¾enku.
Panna nebo orel?

MIROSLAV zvoní mu telefon

Poèkej. Vyndá starou tlaèítkovou Nokii a telefonuje. No èau, Milane. Jo. Jsem tady s
nim. Co¾e? Ty vole! Kecá¹! To mì poser. Tak tomu øikám ¾ít nonstop. No nic. Jo. Øeknu
mu to. Polo¾í telefon. Tu korunu mù¾e¹ skovat, je to zaøízený.

JAKUB
Jak zaøízený?

MIROSLAV
Volal do krematoria Michal David, ¾e to celý zaplatí. Tyhle svìtský prostì dr¾ej pospolu,
no. Michal David je porád Vladimír ©tancl. No ty vole! Pije a smìje se.

JAKUB
Poèkej. Ten pohøeb zaplatí Michal David?

MIROSLAV
Jo jak øikám. Dopije pivo a kouká na prázdnou sklenici. Dám si je¹tì jedno. Pauza. Co
ty?

JAKUB
Já dal¹í Club Mathé nechci. . . nedá se po tom spát, pak. Jdu domu. Máma vaøí veèeøi.

MIROSLAV
Hmmm. No tak jo, tak pozdravuj mámu. Kolik jí je, vùbec?

JAKUB
Ètyøicet ¹est.

MIROSLAV
Tak pøijïte nìkdy do divadla, ne? A¾ budem hrát v Pamìti. Zvu vás.

JAKUB
Já nechodim moc s mámou do divadla.

MIROSLAV
Tak udìlá¹ výjimku, ne, jednou. Zhluboka se napije nového piva.

JAKUB
Uvidim. Tak èau, Mirku. Tady má¹ za ten Club Mathé. . . Podává Mirkovi padesátku.

MIROSLAV
To neøe¹. Vo pivo víc nebo míò, tim svìt se u¾ kurva nezboøí. Jakub odchází a Mirek pije.
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