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SCÉNA:
Po celou hru stejná, totiž Mlynářovic byt, vlastně jen obývací pokoj. Je to obyčejný malý český byt, vpředu - ale ne úplně
uprostřed - stojí stůl, na stole je počítač s obrazovkou, vedle je plechová krabice s kontrolními knoflíky. Vše je umístěno tak,
aby ten, kdo kompjútr obsluhuje, byl vidět spíše ze strany či zepředu. Pokoj má troje dveře: jedny ven, jedny do kuchyně a
jedny do ložnice. V druhém rohu v popředí je stolek s telefonem a křeslem.
POZNÁMKA:
Protože se pokoj prakticky nemění, není třeba spouštět mezi scénami oponu; scéna se prostě jen se zatmí a po několika
vteřinách znovu rozsvítí. Zatmění je tu jen po tu dobu, kolik je potřeba, aby noví herci přišli na scénu. Hra má pouze dva
akty; každý akt má devět scén a mezi prvním a druhým aktem je přestávka.
OSOBY:
RUDLA MLYNÁŘ - Domácí kutil, někdy trochu nechápavý, ale jinak celkem normální manžel.
LÍBA - Rudlova žena, starostlivá a obětavá manželka.
PAVEL - Bratr Líby, psychiatr a člověk, který rozumí dětem.
FRANTA - Programátor státního úřadu pro statistiku, jinak též počítačový whiz-kid.
TOMÁŠ - Člověk, který má styky.
MÍŠA - Počítač, má ovšem hlas normálního kluka, od věku batolete až do šestnácti let, podle toho, jak hra postupuje. Herec,
hrající Míšu, by měl sedět za scénou a mluvit do mikrofonu, aby to patřičně zkreslilo hlas (ale ne zase příliš) a navíc to dělalo
dojem, že hlas opravdu vychází z počítače na scéně. Pro plynulost rozhovorů mezi herci na scéně a hercem-počítačem je
třeba nacvičit dobrou synchronizaci.
ANIČKA - Také počítač, s hlasem šestnáctiletého děvčete i s jeho chováním, čímž je vlastně řečeno úplně vše. Herečka,
hrající Aničku, by také měla také být za scénou a mluvit do mikrofonu, atd.
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AKT 1, SCÉNA 1.
(Mlynářovic byt, obývací pokoj. Rudla drží u ucha telefon. Franta sedí na gauči a zřejmě se nebaví.)

RUDLA:
Jo . . . (přikývne přitom hlavou a třikrát, pokaždé asi po třech vteřinách, to opakuje) Jo . . .jo . . . jo . . . (pokračuje,
ale otráveně a bez pokyvování hlavy:) Jo. . . . jo . . . jo
FRANTA:
(přeruší ho) To mluvíš s manželkou nebo se svým šéfem?
RUDLA:
(odloží telefon, ale nazavěšuje ho. Otočí se k Frantovi) Ale ne, jen s paní Povondrovou.
FRANTA:
A co Ti říkala?
RUDLA:
A víš, že ani nevím . . . Něco, že zítra bude nějaký svátek a že potřebuje něco udělat . . .
FRANTA:
Ale počkej, vždyť Ty's jí nic neřekl!
RUDLA:
To je v pořádku, ona ještě pořád mluví. Ona se ráda vypovídává. No a já jí nechám, ona se nám zase stará o byt, když
jedeme na dovolenou . . .
FRANTA:
A to volá takhle často?

RUDLA:
Jo, tak dvakrát denně. Ona je totiž nahluchlá a jelikož stejně nikoho nepustí ke slovu, tak ji nechám vždycky takhle
konverzovat a mám pokoj. Ale k věci: já bych měl Františku takovou velkou prosbu . . .
FRANTA:
No když tak pěkně prosíš. A co bys jako potřeboval?
RUDLA:
No to je tak: koupil jsem si minulý týden ten inteligentní systém ke kompjútru, teda jako k počítači, ale nějak mi to
nechodí . . .
FRANTA:
(přeruší ho) Počkej a co ta paní Povondrová?
RUDLA:
Ale ta tomu vůbec nerozumí! Prosím Tě, ta a technika!
FRANTA:
Ale ne, já myslel, že už bys mohl ten telefon zavěsit.
RUDLA:
(zvedne telefon, připoslechne a obrátí se k Frantovi) Ještě ne, je teprve u svého rododendronu, to bude ještě tak deset
minut. Víš, já nevím, ten prodavač říkal, že to nemůžu vrátit a že prý asi nemám na to správný drajvr nebo co.
FRANTA:
To je blbost, tak se Tě měl zeptat, co máš za systém,ne? A co to vůbec dělá, nebo vlastně nedělá?
RUDLA:
Já to tak neumím říct, ale snad abych ti to předvedl, ne?
FRANTA:
No, když jinak nedáš. Ale já jsem jen programátor, já moc elektronice nerozumím.
RUDLA:

(jde ke stolu, zapne kompjútr a zatím, co se tento zahřívá, mluví dál) V obchodě mi řekli, že mám mluvit do toho
mikrofonu, že ono se to prý samo naučí povídat (pohlédne na obrazovku, ta se rozsvítí). No, už se to zahřálo, tak
jedem.
KOMPJÚTR:
(trochu skřípavým hlasem, kovově jako počítač, ale hlasem dospělého, tedy ještě ne dětským, to přijde později) . . .
řálo . . . dedem . . .
FRANTA:
No něco to dělá, tak do toho zkus mluvit.
KOMPJÚTR:
. . . Co to dělá . . . kus . . . oto . . .luvit . . .
FRANTA:
Aha, počkej, on je to všesměrový mikrofon, ten zachycuje všecko (vstane, jde ke Rudlovi a točí knoflíkem na
plechové krabici vedle kompjútru)
KOMPJÚTR:
(zatímco Franta stále ladí) . . . krofon. . . . hycuje . . . šecko . . . .
RUDLA:
Myslíš Františku, že to pomůže?
KOMPJÚTR:
(promluví najednou dobře) Myslíš Františku, že to pomůže?
RUDLA:
No jo, už to pracuje.
KOMPJÚTR:
(od teď už mluví správně, ale trochu pomaleji, než lidé) No jo, už to pracuje.
RUDLA:
(mne si ruce) Jako papoušek Lora. Tak já ho něco naučím, jo?

KOMPJÚTR:
Jako papoušek Lora. Tak já ho něco naučím, jo?
RUDLA:
(k počítači) Práce šlechtí člověka.
KOMPJÚTR:
Práce šlechtí člověka.
FRANTA:
To sis mohl vymyslet něco lepšího, ne? Takhle se nic pořádného nenaučí.
KOMPJÚTR:
Takhle se nic pořádného nenaučí.
RUDLA:
(Nevšímá si Franty a pokračuje) A za práci se platí penězi.
KOMPJÚTR:
Za práci se platí penězi.
RUDLA:
Peníze jsou zdrojem všeho zla.
KOMPJÚTR:
Peníze jsou zdrojem všeho zla.
RUDLA:
(dívá se do manuálu) No a tady píšou,že se vyťuká na klávesnici (vyslovuje těžce po
slabikách) KON - KLÚ - ZIÓN a zmáčkne se tlačítko ENTÉR , to je maďarsky, ne? (a čeká)
KOMPJÚTR:
(pomalu, váhavě, spíše jako otázku) Práce - je zdrojem - všeho zla?

RUDLA:
No vidíš, takhle mi to blbne pořád, akorát teď je to jenom slyšet zřetelně. Počkej, ještě jednou (vyťukává pomalu)
KON-KLÚ-ZIÓN a tady ENTÉR . . .
KOMPJÚTR:
(zase pomalu, váhavě) Člověk - je zdrojem - všeho zla?
RUDLA:
Zkusím to ještě jednou, třeba se to pořád ještě zahřívá (vyťukává) KON-KLÚ-ZIÓN... ENTÉR...
KOMPJÚTR:
Peníze - šlechtí - člověka?
RUDLA:
(zoufale) No vidíš ho, on je úplně blbej!
FRANTA:
Ale ne, Rudlo, to je vlastně tvoje vina. Jaký závěr vlastně chceš, aby udělal? Aby ti řekl, že je nejlepší dělat
zadarmo?
RUDLA:
To ne, ale copak se z toho nedá udělat nějaký závěr?
FRANTA:
To bych nechal bejt tebou filosofům. Počkej, já to zkusím sám. (Nahne se k mikrofonu) Řekl jeden Kréťan, že
všichni Kréťani jsou lháři. Tedy i on je lhář, takže Kréťani nejsou lháři, a tak dále. Vyťukává (s těžce
napodobovanou výslovností angličtiny): KON-KLÚ-ŽN... ENTR.
KOMPJÚTR:
(s americkou výslovností) Beats the shit out of me!
RUDLA:
Vo jakejch kreténech to mluvíš? A co říká?
FRANTA:

Že je z toho blbej - ale ne tak slušně.
RUDLA:
Aha, třeba to chce na něj mluvit anglicky.
FRANTA:
Co blázníš, vidíš že na to stejně nepřišel.
RUDLA:
(vypíná krabici) A ty znáš odpověď?
FRANTA:
No jistě, když jsou všichni lháři, tak on je také lhář, čili neplatí, že všichni kréťani jsou lháři a existuje alespoň jeden,
který není lhář . . .
RUDLA:
A to je von, že jo? Takže všichni jsou přece jenom lháři, no jo!
FRANTA:
Ale ne, existuje alespoň jeden, který lže, vlastně ne, počkej, neexistuje jeden, který lže . . . Sakra, ty jsi mě úplně
poplet!
RUDLA:
No jo, ale co teď já s tím?
FRANTA:
V hardvéru to zřejmě není, ten pracuje dobře, jak vidíš. Má to asi špatnej algoritmus.
RUDLA:
A kde se dá koupit, ten anglo-rytmus? To zní jako něco vod džezu . . .
FRANTA:
Algoritmus je to, podle čeho pracuje ten program. No jo, je to v programu, to je jistý. To bychom se na něj museli
podívat.

RUDLA:
Jo on je vidět, ten program? A kde?
FRANTA:
(směje se) Ale to se jen tak říká. To se musí proštudovat ten kód, změnit ho a udělat verifikaci.
RUDLA:
A ty bys to uměl, tu fikaci? To víš, já tomuhle vůbec nerozumím. Já to jen potřebuju do práce a dost to spěchá.
FRANTA:
No, můžu se na to podívat, ale nic ti neslibuju.
RUDLA:
To bych ti tedy byl Františku moc vděčnej, (protahuje) móóóc vděčnej.
FRANTA:
No tak čau (odchází).
LÍBA:
(protlačí se kolem něho otevřenými dveřmi s nákupem v ruce. Na Rudlu:) Chtěl jsi ty vole jovky, ne?
FRANTA:
(ještě ve dveřích, otočí se) Jovky, jo? Tenhle vtip už jsem taky slyšel! (Projde dveřmi a zavře za sebou)
(scéna se zatmí)
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AKT 1, SCÉNA 2.
(Rudla sedí u stolu, Líba skládá nákup)
RUDLA: (Ani se na Líbu nepodívá, jen se hrabe na stole v papírech) Ale jo, dej mi ty jovky, já tady
ještě . . . tady něco . . . jo, já si to vezmu tady u stolku, abych si nezašpinil klávesnici.
LÍBA:
(pokládá nákup na stolek) Chceš to s chlebem?
RUDLA:
(přikývne) Jo.
LÍBA:
A s cibulí?
RUDLA:
(neodpoví)
LÍBA:
Tak chceš to s cibulí, nebo ne?
RUDLA:
(otráveně) Ale počkej, teď jsi mi přerušila sled myšlenek. (pořád něco hledá na stole)
LÍBA:
Ty seš hroznej! Už se ho ani na cibuli nemůžu zeptat! Ach bože, proč zrovna já jsem si musela vzít za
muže kompjútr!
RUDLA:
(Našel, co hledal) S cibulí, copak to někdy máme jinak? (Zarazí se) Počkej, jak jsi to myslela? Jakej já
jsem počítač, co? A vůbec, víš dobře, že tohle potřebuju do práce. Aby mi šéf přidal, až přijdu na to,
jak bychom mohli ušetřit peníze.
LÍBA:
Ty, jo? Vždyť jsi říkal, že na to přijde ten kompjútr, ne ty. Tenhle (ukazuje) kompjútr! S tím teda šéfa
určitě překvapíš. Sám jsi říkal, že to nepracuje. Páni, už dva týdny na tom dělá a ono to umí akorát říct

(napodobuje kompjútr). . . ozor . . . ozor . . . ouška . . . ouška, oušíme . . . oušíme . . .
RUDLA:
Náhodou, už to mluví dobře, Franta mi to spravil. Pojď, já ti to ukážu!
LÍBA:
Dneska ne, bolí mě hlava!
RUDLA:
Ale ne to, já myslím to, jak to pracuje. Podívej LÍBA:
(přeruší ho) Musím uklidit nákup.
RUDLA:
(naléhá) Jenom chvilenku, Libuško, někomu se přece musím svěřit, ne?
LÍBA:
(nerada, váhavě přistupuje ke kompjútru)
RUDLA:
(zapíná krabici) Pozor, pozor, zkoušíme!
KOMPJÚTR:
Pozor, pozor, zkoušíme!
RUDLA:
(vítězně) Teď to krásně mluví, co?
KOMPJÚTR:
Teď to krásně mluví, co?
LÍBA:
No už vidím, jak je tvůj šéf nadšenej.
KOMPJÚTR:
No už vidím, jak je tvůj šéf nadšenej.
RUDLA:
(šeptem k Líbě) Musíš stranou, aby tě neslyšel. Počkej, teď tohle: Kolik je jednou tři?
LÍBA:
(odstoupí) Tři.
RUDLA:

Počkej, ty ne, to je pro něj. Kolik je dvakrát tři?
KOMPJÚTR:
Počkej, ty ne, to je pro něj. Kolik je dvakrát tři?
RUDLA:
Aha - já ještě musím tohle: KON-KLÚ-ZIÓN, ENTÉR.
KOMPJÚTR:
Šest.
RUDLA:
(vítězně) To je, co?
KOMPJÚTR:
(vítězně) To je, co?
LÍBA:
Co blázníš, to ví přece každé dítě!
RUDLA:
(uraženě) Tak se ho zeptej něco ty, když jsi tak chytrá. No tak, zeptej se ho!
LÍBA:
Já se ho na nic ptát nechci!
RUDLA:
(naléhá) Zkus to, ať uvidíš, co umí!
LÍBA:
(váhavě) Já nevím, co.
RUDLA:
Musíš mluvit do mikrofonu!
LÍBA:
(Nakloní se k mikrofonu a opakuje) Já nevím ale co mám říct!
KOMPJÚTR:
(s americkou výslovností:) What's your name?
LÍBA:
Co říká?

RUDLA:
Já nevím, asi se ptá, jak se jmenuješ.
LÍBA:
My name Líba.
KOMPJÚTR:
Líba . . . nevím . . . co.
LÍBA:
(potěšena) Hele, ono si to pamatuje moje jméno.
RUDLA:
Ještě něco musíš říct.
LÍBA:
Když já už nevím, co bych řekla.
RUDLA:
No počkej (vyťukává) KON-KLÚ-ZIÓN, ENTÉR.
LÍBA:
To musíš pořád vyťukávat to tvoje oklúzión, nebo co?
RUDLA:
Vlastně ne, vidíš, já to dám na automatiku (přepíná něco na krabici)
KOMPJÚTR:
Když to nevíš, tak nic neříkej, Líbo!
LÍBA:
(překvapeně) A proč ne?
KOMPJÚTR:
Protože pak nikdo nepozná, že nic nevíš.
LÍBA:
(uraženě) Co to povídáš, že nic nevím?
KOMPJÚTR:
Sama jsi řekla že nic nevíš!
LÍBA:

(opravuje) Já řekla, že nevím co!
KOMPJÚTR:
Tak nic neříkej, Líbo!
LÍBA:
To už tady bylo. Nic jiného mi neřekneš?
KOMPJÚTR:
Až budeš něco vědět, tak se ptej.
LÍBA:
Tak dobře. (tajuplně) Ale já přece něco ví-í-m!
KOMPJÚTR:
A co víš?
LÍBA:
(nakloní se ke kompjútru) Že je Rudla blázen!
KOMPJÚTR:
To já vím také, Líbo.
LÍBA:
(zasměje se) Takže ty nejsi tak hloupej, že jo. A tu Líbu si nech od cesty.
KOMPJÚTR:
Od jaké cesty? Já nikam nejdu.
LÍBA:
Ale ne, to já jen tak říkám, abys mě tak neoslovoval.
KOMPJÚTR:
Já z tebe dělám osla?
LÍBA:
(váhavě) No něco podobného.
RUDLA:
(naléhavě k Líbě) Tak se ho ještě na něco ptej.
LÍBA:
Jak se jmenuješ?
KOMPJÚTR:

(s americkým přízvukem) Datavision Model 809.
LÍBA:
Ale to ne. Jaké je tvoje křestní jméno?
KOMPJÚTR:
Já nemám trestní jméno!
LÍBA:
Dobře, já ti budu říkat Míša!
MÍŠA:
(radostně) Jé, Míša , Míša, Míša . . . to se mi líbí, Míša!
LÍBA:
Co mám dělat, Míšo, abych se tady z Rudly nezbláznila?
MÍŠA:
Dej se rozvést.
LÍBA:
No jo, ale když oni jsou všichni takoví.
MÍŠA:
(důležitě) Existuje jeden mužskej, který není blázen . . .
LÍBA:
Tak mi ho ukaž, prosím tě!
MÍŠA:
Dneska ne, bolí mě hlava!
LÍBA:
(rozčileně, k Rudlovi) To je hrozné, ono nás to ještě špehuje. Ne, Rudlo, tahle věc mi musí z domu!
RUDLA:
(uraženě) Ale Libuško, vždyť víš, že to potřebuju do práce, tak neblázni!
LÍBA:
Ne, ne, když si to všecko takhle pamatuje - vždyť to na nás může ještě někomu říct!
RUDLA:
Uklidni se, vždyť neděláme nic protistátního! A kdyby, tak se nám nic nestane, teď je přece
demokracie.

LÍBA:
Ne, už jsem řekla, jen přes mou mrtvolu! (odbíhá do kuchyně)
RUDLA:
(podívá se na hodinky) No já už taky poběžím! (Odchází ke dveřím ven)
(Scéna se zatmí, ze tmy se ozývá Míša)
MÍŠA:
Říkej mi Míšo, Míšo, Míšo! A ty jsi rudla, zrudla, zrudla! Pozor, pozor, koušeme, koušeme...
(Reflektor u telefonu se náhle zase rozsvítí, Rudla k němu přiběhne zpět, uchopí položený telefon a
mluví)
RUDLA:
Ano, ano, paní Povondrová, vy se také mějte hezky na té dovolené - a co? Jo, kytky, ano, to víte, že
vám je zalejeme - cože? Kotě? Ano, také ho zalejeme, ano, vy se také se mějte, ...jo..(po třech
vteřinách opakuje) jo . . . jo . . .(světlo konečně zhasne, ale ze tmy se ještě ozývá Rudlovo) . . .Jo . . . jo .
. .jo . . .
(scéna se zatmí)
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AKT 1, SCÉNA 3.
(Rudla stojí u kompjútru a něco si brumlá)
FRANTA: (zaklepe a vejde)
RUDLA:
Dále! (otočí se) Jo to jsi ty, Franto, tak nazdar, už jsem se nemohl dočkat, člověče. Mě ti ta věc úplně
rozbila manželský život. Líba se toho bojí a nebejt tebe, asi bych už s tím praštil. Připadám si jako
doktor Faust, upsal jsem tomu svou duši a teď nemohu jinak.
FRANTA:
No přece se tak lehce nevzdáme, jak říká náš vedoucí, ale tím chce říct, že my to musíme za něj odřít.
Tak ty jsi teda Faust, já Mefistáfl, ale kde je ale člověče ten Kopecký, myslím Matěj?
RUDLA:
Já ho dneska ještě neviděl (zasměje se tomu jako dobrému vtipu). Přinesl jsi to?
FRANTA:
To víš, že jo! Já jsem našel nějaký starší diskety, taky ještě jeden program z roku osmdesát osm, ovšem
to ještě nebyla ta technologie . . .
RUDLA:
(nedočkavě) Tak honem, honem, sem s tím!
FRANTA:
Moment, ne tak rychle, vždyť ti to neuteče! (vkládá disk do kompjútru) Já to tam nejdřív musím
naloudovat sám.
RUDLA:
Ale počkej, to budu k tomu ládování vždycky potřebovat tebe?
FRANTA:
Ale ne, zapíšu ti to do paměti, na trvalo (louduje a píská si při tom). No a teď vyťukáme (vyťukává) N
E U R O T I K - A je to!
RUDLA:
(diví se) Neurotik? Já tady nechci žádného neurotika!

FRANTA:
Ale ne, to je takový žert, víš, my programátoři hrozně rádi žertujeme, asi jako astronauti. U nás tomu
tehdy říkali (vyslovuje hlasitěji velká písmena) NEUR-al Robo-TIC, no a někdo tomu začal z legrace
říkat Neurotik.Tak se to ujalo a i ten příkaz, kterým se to spouští, změnili na Neurotik, tak to všecko
vzniklo.
RUDLA:
(chápavě) Aha. A co návod, je k tomu nějaký návod, víš ten, jak se to říká, no ten manuál, že jo.
FRANTA:
(směje se) Ne, tohle je automatika. No jo, návod &#8209; je k tomu návod, ale ten by ti moc
nepomohl, tenhle program se používal na ukázkové plnění socialistického plánu. Ten ti tak lže, to bys
ani nevěřil. Tak je to chytrý, že to ví předem, na co se budeš ptát. Asi jako prodavačka v obchodě,
která místo "dobré ráno" říká "Nemáme, přijďte za týden".
RUDLA:
No to je vono, honem se ho zeptej, jak ušetříme peníze.
FRANTA:
No dobře, když jinak nedáš. Jak že se on - myslím to (ukazuje na počítač) - jmenuje? Jo, Míša. Tak
tedy Míšo, tak nám řekni, kolikátého dneska je?
MÍŠA:
Wo bist du?
FRANTA:
Ich bin ein Franciskus, also Franta, Franz.
MÍŠA:
(zpívá) Das ist ein bade wanne tango, bade wanne tango . . .
RUDLA:
Tak ho přepni na češtinu, ježíšmarjá!
FRANTA:
Enšuldigebitte, kde jen ten zasra- pardon, tady je - knoflík. (přepíná)
MÍŠA:
Soudruzi a soudružky, dámy a pánové z velvyslanectví FRANTA:
(vypne knoflík a omluvně k Rudlovi) To je to, jo, už vím, oni tam měli ještě nějaký starý pásky a
zapomněli je vymazat (hledá v manuálu) vymazat, jo vymazat (vyťukává) alt ká...

MÍŠA:
Jak už přede mnou nanesl tady soudruh Vávra FRANTA:
Člověče, ono se to vůbec nechce vzdát (znovu vyťukává) alt ká...
MÍŠA:
Jak už přede mnou nanesl pan továrník Vávra RUDLA:
No to je už lepší!
MÍŠA:
Na výdobytky socialismu si nenecháme nikým sahat!
FRANTA:
(zklamaně) Ba ne, není to lepší. Ty dobytci tam jsou pořád a stará paměť se tak lehce nevymaže. Ale
možná, že to jsou jen nějaký virusy.
RUDLA:
( otráveně) No ne, člověče, ještě rusáky mi tam namontuj!
FRANTA:
Ale ne, to je jen virus, něco jako bacil. To když si nasadíš, tak se ti to množí a množí RUDLA:
Jako králící, co? (zklamaně) To jsem tedy v troubě! Ale kde se to mohlo nakazit? Já chodím jen do
práce a Líba k paní Povondrové - od té to snad nechytila?
FRANTA:
To ne, to se dá chytit jen přes disk. Počkej, uděláme diagnostiku. (ke kompjútru) Zkontroluj, jestli
nemáš virusy!
MÍŠA:
(zpívá) Da zdrástvujet straná majá radnája...
RUDLA:
( ťukne se do hlavy) No jo, to budou asi ruský virusy, ty si nedaj a nedaj pokoj! Já to nechápu, vždyť
my si s Líbou mejeme ruce před i po použití toalety a dokonce i před jídlem! Kde jsme to jen mohli
chytit?
FRANTA:
Vždyť ti říkám, že to bylo na těch páskách. Ono se tehdy šuškalo po podniku, že vláda zavře všechnu
inteligenci a místo ní bude používat jen tu umělou, tu artificiální - jak se říká mezi námi odborníky.

Tak to je v řiti, to už pracovat nebude! Kdepak oni a inteligence!
RUDLA:
A víš to, že jsem vlastně docela rád, že tamto už pracovat nebude?
FRANTA:
No je to sice pořád ještě nakažené, ale to spravím - já ti prostě vymažu celou paměť.
RUDLA:
(zarazí se) To radši ne, člověče, já už si takhle vůbec nic nepamatuju!
FRANTA:
Ale ne, já myslím tu počítačovou paměť. Nemáš tam nic důležitého?
RUDLA:
Ne, nic, jen to vymaž, hlavně ty rusáky. Řeknu Líbě, ať to ještě pořádně vydesinfikuje.
FRANTA:
Není třeba, už se to maže. Bohužel to nebudeš moci používat, dokud nenapíšu nový program. Ale
nechám ti tu zato jeden kvíz "Z českých luhů a hájů", víš, ten, co býval v televizi, tak se pobav.
(za dveřmi zatím stojí Pavel)
PAVEL:
(zaklepá a vejde) Ahoj Rudlo, už se ti to povedlo?
RUDLA:
(čumí pořád na kompjútr, ani se na Pavla nepodívá, ale podává mu ochotně stranou ruku) Ahoj.
Nepovedlo.
PAVEL:
A co je na tom tak těžkého? Přece si můžeš dneska i v obchodě koupit takový program, ten ti spočítá
skoro všecko.
RUDLA:
(vysvětluje) To je právě ono, já nechci, aby ten můj počítal, teda aby JENOM počítal, víš? Já chci, aby
taky MYSLEL!
PAVEL:
Co blázníš, to nemůžeš chtít ani od lidí, natož od počítače. To já měl jednou pacienta RUDLA:
(přeruší ho) Já vím, on byl šťastně ženatej a začal chodit s jednou paničkou z kanceláře, slíbili si, že se
rozvedou, aby se mohli vzít (zarazí se a zasměje) To je dobrý, co? Tak tedy on se rozvedl, ale ona si to
jaksi rozmyslela, tak on ji zastřelil a teď sedí, ale měl by vlastně viset. To jsi říkal několikrát, ale kde je

ta pointa - to´s mi nikdy neřekl!
FRANTA:
(vmísí se do rozhovoru) Pointa je, že on moc nemyslel. Nejprve měl nechat rozvést ji a pak si to mohl
třeba rozmyslet zase on, měl by pak na vybranou.
PAVEL:
Ale neměl, pravděpodobně by odbouchla ona jeho.
RUDLA:
Anebo by ho odbouchla jeho manželka FRANTA:
Anebo by ho odbouch její manžel PAVEL:
Ale ne, vždyť on je přece její manžel!
RUDLA:
Ale není, vždyť se rozved´!
FRANTA:
No já myslím manžela té druhé, tedy jako manžela té jeho milenky, co je manželkou toho druhého,
tedy jako toho jejího manžela.
RUDLA:
Bože, ty už mluvíš jako tady Pavel, ale on může, on je psychiatr.
PAVEL:
A ty zase Rudlo nemyslíš a zanedbáváš Líbu. Půjde-li to takhle dál, ona se ti ještě odcizí FRANTA:
(přeruší ho) Anebo tě odbouchne PAVEL:
(pokračuje) - takže bys ji měl radši zbouchnout, ale to myslím vážně. Ty tady máš tuhle (ukáže na
počítač) hračku, tak jí taky nějakou dopřej, rozumíš, a budete oba spokojeni.
RUDLA:
(podezíravě) Ona si stěžovala, co?
PAVEL:
Blázníš? Cožpak ona se přizná vlastnímu bratrovi? Ale nejsem slepý a vidím, jak ji to trápí. A ty už
taky nejsi nejmladší -

RUDLA:
S komplimentama na mě nechoď. Ne, my si teď nemůžeme dopřát dítě, máme nový auto.
FRANTA:
(přidá se) - a počítač RUDLA:
Ten už mám skoro splacenej. Ale slibuji ti Pavle, že až tenhle problém vyřeším a dostanu přidáno,
dojde i na to.
PAVEL:
Jo, dojde na to, až budou Rusové v NATO, co? Tak dobře, dělej jak uznáš, já tě stejně tuhle radu
nebudu účtovat, (směje se) hahaha. Ale vážně, mluvím k tobě jako chlap k chlapovi, neodkládej to.
Kdoví kdy se tohle (ukazuje na počítač) spraví.
RUDLA:
(napovídá) Míša!
PAVEL:
Cože?
RUDLA:
No Míša se jmenuje. A líbí se mu to, podívej (zapíná kompjútr)
MÍŠA:
(jiným hlasem) Vítejte do světa českých luhů a hájů RUDLA:
(otráveně) Ale jděte mi s tím do háje. (k Frantovi) No jo, já zapomněl Františku, že jsi to všecko
smazal. (chce to vypnout)
PAVEL:
Počkej, nech to tam, to já jsem měl jako dítě hrozně rád.
MÍŠA:
Otázka první: kdy napsal Dvořák operu Hubička?
FRANTA:
1897
MÍŠA:
Chybně, správná odpověď je NIKDY.
RUDLA:

No vidíš, už zase blbne, jak to, že nikdy?
PAVEL:
No protože ji napsal Smetana, ty koni.
FRANTA:
No to je chytrý, to je teda inteligence, to ti řeknu. Ještě aby ti to i řeklo, jak tvůj podnik může ušetřit
peníze, ne? (zasměje se)
MÍŠA:
Otázka druhá: Kolik je zemědělců na Písecku?
RUDLA:
To teda nevím!
MÍŠA:
Správně, to opravdu nikdo neví.
FRANTA:
(dychtivě) Hele, jak ušetří Rudla podniku peníze?
MÍŠA:
Nejprve se vypůjčí peníze (zdůrazňuje zesílené ) u státní banky. Tyto peníze se pak uloží na
spořitelní konto u státní banky . Ze získaného úroku se pak zaplatí část splátek na půjčku u státní
banky, zbytek se znovu uloží na spořitelní konto u státní banky. Tím se půjčka u státní banky splatí
dřívěji , neboť se tím šetří na splácení půjčky u státní banky.
RUDLA:
(naštvaně) Ale tak se přece nic nevydělá, jen prodělá! To je přece blbec! Úroky na půjčky jsou přece
vždycky větší než ty, co vyplácejí na spořitelních knížkách!
FRANTA:
(chechtá se) No jo, je to míň ale (slabikuje) D-Ř-Í-V-Ě-J-I. A ta krásná čeština! (chechtá se)
RUDLA:
Co se prosím tě tak hloupě směješ?
FRANTA:
Protože já už vím, co to je. To je zase kus programu, který tehdy banky dávaly zadarmo svým
zákazníkům, aby si u nich půjčovali peníze.
PAVEL:
A to byli s odpuštěním tak hloupí?
FRANTA:

Ne, ti z banky byli docela chytří. A tenhle kompjútr už není vůbec hloupej, to já jsem mu jen vymazal
paměť, a tahle blbá reklama tam asi zbyla.
RUDLA:
No a já jsem asi taky blbej, protože chci inteligentní kompjútr.
PAVEL:
(Smířlivě) Ale ne, Rudlo, blbej by jsi byl, kdybys chtěl neinteligentní kompjútr. No tak já jdu - jdeš
taky, Franto? Jo a pozdravuj Líbu, Rudlo! (oba Pavel i Franta odházejí).
RUDLA:
(už zase v papírech) Pozdravovat? Jo a od koho?
PAVEL:
(otočí se, zaťuká si na čelo a zanotuje) Od Poljany vietor věje, moja milá žitko seje . . .(odchází)
(scéna se zatmí)
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AKT 1, SCÉNA 4.
(Rudla s Frantou u kompjútru)
FRANTA:
Tak, už to máš naloudovaný a já zase poběžím.
RUDLA:
(zklamaně) To ani nepočkáš, abys viděl, jak to pracuje?
FRANTA:
Tak dobře, tak to spusť. Heslo je Intelekt.
RUDLA:
(zapne knoflík, vyťukává nahlas) I-N-T-E-L-E-K-T (mluví do mikrofonu) Ahoj, Míšo!
MÍŠA:
(brečí jako nemluvně) Abé-ébé-é mé-mé-mé...
RUDLA:
(nervózně) Co je, co se děje?
FRANTA:
(zmateně) To já nevím, dal jsem mu úplně nový algoritmus a expandoval paměť...
RUDLA:
Třeba jsou to ještě pořád ty české luhy a háje, ne?
FRANTA:
(rozhodně) Nesmysl! (mluví k mikrofonu) Jak se jmenuješ, co?
MÍŠA:
Ga-ga-ga-ga-ga!
RUDLA:
On se nám ňák zasek', ne?

FRANTA:
(dostane nápad) Počkej (vyťukává) adresa 77 hex lokace číslo 26h (čte z obrazovky)...Věková úroveň:
NULA. Počkej, proč nula? No jo, ale co tam mám dát, když se to musí učit všecko od začátku? (k
Rudlovi) Ale to už bude tvoje práce - budeš muset s ním začít od nuly.
RUDLA:
Jak to od nuly?
FRANTA:
(směje se ) No jak se říká, že nula od nuly pojde, haha.
RUDLA:
Teď ti nerozumím.
FRANTA:
(stranou) To je dobře.
RUDLA:
Co že?
FRANTA:
Že to půjde dobře, neboj se. Jako se učí malé děti, víš?
RUDLA:
(vyděšeně) Ale přece mě tu takhle nenecháš s tím? Co by tomu řekla Líba? Ještě se nám oběma
vysměje. A vůbec, já to s dětmi neumím, já ještě žádný neměl!
FRANTA:
To nehraje roli, já mám tři a pokaždé to bylo jako bych začínal znova. Však se to naučíš.
MÍŠA:
(vesele) GA-Ga-Ga-Ga!
FRANTA:
Pamatuj, Rudlo: Trp kozáče, budeš tatrmanem. (spěšně) Tak já už fakt musím jít, nech mi vědět, co a
jak, jo? (odbíhá, zřejmě šťasten, že se může ulejt)
RUDLA:
(k sobě) No a teď mě tu nechal samotného s Míšou. Ještě, že nebrečí.
MÍŠA:
(brečí) Bééé-bééé-mééé-mééé!
RUDLA:

Neřvi! Anebo počkej: zkus tohle (směje se ) Ha-ha-ha-ha-ha!
MÍŠA:
(brečí) Bééé-bééé-mééé-mééé!
RUDLA:
(křičí) Tak přestaň, sakra! Já tady musím přemejšlet!
LÍBA:
(vejde) Co se tady děje, kdo to tu tak řve?
MÍŠA:
(brečí) Méé-bééé-méé-béé!
RUDLA:
To Franta, on mi tam dal nový program, víš, s inteligencí nemluvněte, tak to tu Míša teď brečí.
LÍBA:
Nemluvně, jo? A to si nevíš rady? To chceš být otcem? (bere klávesnici do náruče a houpe ji)
Šššš-ššš-ššš-ššš!
MÍŠA:
(vesele) Ga-ga-ga-ga!
RUDLA:
(překvapeně) To je úžasný, Líbo, jak ty to s ním umíš!
LÍBA:
(žertovně) To víš, počítačům se musí rozumět! Co mám dělat, radši bych chtěla opravdovský dítě.
(laškovně) Jak vidíš, připravená na to už jsem. (předává mu klávesnici) Tu máš, hraj si. Ale opatrně, ať
ti nespadne na zem! (odchází do kuchyně)
MÍŠA:
(brečí) Bééé-méé-méé!
RUDLA:
(zmateně) Počkej Líbo, nenechávej mě tu samotného, co já teď s ním. (zoufale:) Šššš-ššš-ššš!
MÍŠA:
(Brečí) Méé-béé-béé-béé!
LÍBA:
(přiběhne z kuchyně) Ty to člověče ale vůbec neumíš. To musíš takhle: Ššš-šš-šš! No, no, dostaneš
napapat, to víš že jo, Míšulko! A půjdeme spinkat!

MÍŠA:
(ztichne)
RUDLA:
(hrabe se v papírech na stole) To jsem blázen! Asi to bude tím, že poznal, že je Líba ženská. To asi. (
pořád ještě něco hledá v papírech)
LÍBA:
Ššš-šš-šš! (k Rudlovi) No vidíš, už spinká!
RUDLA:
Ale počkej, já ho nechci uspat, já s ním musím . . .
LÍBA:
Houby musíš, malé děti musí hodně spát, to snad víš, ne? (sebere polštářek z gauče, položí ho na stůl
a klávesnici něžně na něj)
RUDLA:
No to se na to vy- vykašlu!
LÍBA:
Tiše, nech Míšu spát! A nemluv sprostě před dítětem!
RUDLA:
Jak to sprostě, řekl jsem přece "vykašlu", ne?
LÍBA:
Já vím, co jsi chtěl říci! Já nejsem tak blbá, víš!
RUDLA:
No jen aby ses z toho nepokašlala! No jo, tak já jdu teda spát, tady jsem, jak vidím, úplně zbytečnej.
MÍŠA:
(probudí se) Mama-mama-mama!
(scéna se zatmí)
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AKT 1, SCÉNA 5.
( u stolu Líba, na klíně klávesnici a houpá ji)
MÍŠA:
(dětským hlasem) Hádku, hádku!
LÍBA:
Teď už ti Míšo žádnou pohádku vyprávět nebudu, nemám čas.
MÍŠA:
Hádku, hádku!
LÍBA:
Ne, ne, Mišulko, už jsem ti jich dneska řekla alespoň dvacet! Nech mě chvíli odpočinout.
RUDLA:
(vchází do dveří) Ahoj Líbo, ahoj Míšo!
MÍŠA:
Hádku, hádku!
RUDLA:
(k Líbě) Co to říká?
LÍBA:
Ale pořád otravuje, abych mu říkala pohádky.
RUDLA:
Tak mu dej číst noviny, tam jich je dost. Vlastně počkej, neměl by už přestat žvatlat, aby mu to pak
nezůstalo! (rozhodne se) Já radši zavolám Frantovi!
LÍBA:
Ba ne, já se ptala paní Povondrové, ona říkala, že jejich Mařenka žvatlala ještě do dvou let.
RUDLA:

No však taky chodila do obecné školy celých osm let! (odchází k telefonu, vytáčí číslo, telefonuje)
Franta? Ahoj Františku. No dobře se mám. Líba taky, no. Míša? Roste jako z vody, vlastně co to
říkám, učí se jako z toho, no (zarazí se, hledá v paměti) jo, ze slabikáře. Že se vyvíjí asi stokrát rychleji
než normální dítě? No asi tak. Ale proč volám - ne, ne, jinak je všecko v pořádku, zaplať ten - no,
pánbůh - ale proč volám - no jistě, já si to zapisuju - ale proč volám - já vím, že jsi zrovna večeřel, ale
já volám - (k Líbě) sakra, proč vlastně volám?
LÍBA:
Chtěl jsi se ptát na to žvatlání.
RUDLA:
Tak hele Františku, proč teda žvatlám, vlastně volám, on nám Míša ještě pořád žvatlá, tak já nevím,
jestli on to má v programu nebo je to nějaká porucha, že bys ho doladil. Že už jsi ho doladil? No jo, já
vím, to byl hárdvér, ale co ten soft- nebo jak se to jmenuje - Jo tak, no tak to je dobře, on se ještě učí
mluvit (opakuje k Líbě) On se Líbo ještě učí mluvit!
LÍBA:
(posměšně) Nepovídej! Franta, jo?
RUDLA:
Ale ne Franta, Míša se ještě učí mluvit! (zpátky do telefonu) Ale nebude mít poruchu řeči, to snad ne?
Protože třeba Lucka z naší vesnice - ta ji měla a mysleli, že je jako - to - no retardovaná tedy
podvyvinutá, než přišli na to, že má jen poruchu řeči, ale to už jí bylo pětadvacet a žádnej si ji nechtěl
vzít.
LÍBA:
(napovídá) Ale pak s ní šli k doktorovi RUDLA:
(opakuje) Ale pak s ní šli k doktorovi... no a zjistili, že měla právě hodně vyvinutou tu, no tu, jak se to
- jo, tu inteligenci, a pak LÍBA:
(napovídá) Vystudovala s vyznamenáním RUDLA:
Vystudovala s vyznamenáním, ale to až po operaci hlasivek, na lékařku, ale on si ji pak stejně nikdo
nevzal, prosím tě kdo by chtěl vzdělanou manželku?(směje se)
LÍBA:
(uraženě) Rudlo, ty šovinisto!
RUDLA:
( k Líbě) Ale Líbo, to byl jen vtip!
LÍBA:

Ale blbej!
RUDLA:
(do telefonu) Takže víš já se bál, aby to neměl jako vrozený, v lastně co to povídám, no v tom
programu. Jo, jo, už jsi mi to vysvětlil, já vím. Tak se nezlob a pozdravuj Barboru. Že už ti vystydla?
Kdo, Barbara? Jo, večeře! (zavěsí, ale po dvou vteřinách znovu nelogicky zvedne telefon a řekne
rychle) A díky, abych nezapomněl.
(scéna se zatmí)
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AKT 1, SCÉNA 6.
(Líba a Rudla)
LÍBA:
Takže co říkal?
RUDLA:
Prosím tě, vždyť jsi to slyšela, ne?
LÍBA:
Jak jsem to, prosím tě, mohla slyšet, když mi ani nedáš slovo?
RUDLA:
Ty slyšíš pusou nebo co? No a když ti dám slovo, tak je slyšet zase jenom tebe. A nerozčiluj mě. Ty
jseš hrozná!
LÍBA:
Už se zase chceš hádat, co?
MÍŠA:
(najednou vykřikne) Hádku, hádku, hádku!
RUDLA:
Ale vždyť my se nehádáme, Míšo!
LÍBA:
Už jsem ti přece Rudlo řekla, že Míša chce pohádku! Tak mu teď řekni něco ty, já už jsem unavená,
jak mu pořád musím celý den něco říkat. ( klesne unaveně do křesla)
RUDLA:
Tak jo. (důležitě) Tak teď Míšo poslouchej, jak se říkají pohádky. Bylo, nebylo, v daleké zemi MÍŠA:
(přerušuje ho) Tak bylo, nebo nebylo?

RUDLA:
No bylo, to víš, že bylo, to se jen tak říká. Tak tedy bylo, v daleké zemi MÍŠA:
Jak daleko byla ta zem?
RUDLA:
No daleko byla, daleko. Tak v té daleké zemi MÍŠA:
Byla tak daleko jako za vodou? Máma mi říkala pohádku a tam byla taková zem za vodou a lidé tam
chodili kolem dokola.
RUDLA:
Tak co, povídáš ty, nebo já? Nech mě vykládat, nebo si to řekni všecko sám. A v té zemi byla jedna
princezna.
MÍŠA:
Jak se jmenoval ta princezna?
RUDLA:
No jak se jmenovala - na tom přece nezáleží.
MÍŠA:
Ale záleží!
RUDLA:
No tak se jmenovala Rudolfina, no. A ta tam žila MÍŠA:
(přerušuje ho) Kde tam?
RUDLA:
No tam, sakra, za tou vodou, ty troubo. Pořád mě vyrušuješ. Tak chceš tu pohádku nebo ne?
MÍŠA:
Hádku, hádku, hádku!
RUDLA:
Co zase žvatláš, vždyť jsi až do teď mluvil normálně?
LÍBA:
(vzchopí se) No to on náš Míšánek žvatlá, vždycky když něco chce, viď Míšo!

RUDLA:
Ale to je fantastický, on je opravdu inteligentní.
LÍBA:
No spíš rozmazlený.
RUDLA:
Ba ne, je to kluk chytrej! (uchopí klávesnici a houpá jí v náručí) Co ty na to, Míšo?
MÍŠA:
Mamí, mamí, on mě upustí!
LÍBA:
Pusť ho Rudlo, větší děti se už nekolíbají. (k Míšovi) To nic, Míšo, on tatínek neví, že tříleté děti se už
nekolíbají.
RUDLA:
Tříleté, jak jsi to poznala?
LÍBA:
No to je lehké, ty jsi asi tak třikrát chytřejší, tak si to spočítej!
RUDLA:
A co si mám spočítat?
LÍBA:
Tak promiň, vidím, že jsi asi jen dvakrát chytřejší.
RUDLA:
Já se z tebe zblázním! (k obecenstvu) O čem to ta ženská vlastně mluví?
(scéna se zatmí)
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AKT 1, SCÉNA 7.
(Pavel a Rudla)
RUDLA:
(k Pavlovi) Míša nám roste jak z vody, koukej. (k Míšovi) Je tady strejda Pavel.
MÍŠA:
(hlasem asi pětiletého chlapce) Ahoj strejdo! Půjdeme na ryby?
PAVEL:
(k Rudlovi) Jak to ví, že chodím na ryby?
RUDLA:
Já jsem mu to řek'. Ale mluv přímo k němu. On se teď učí takové ty krátké básničky od Ferdy
Mravence, tedy vlastně od Ferdy Sekory. Co ty na to, Míšo? No tak, Míšo, řekni něco!
MÍŠA:
A co?
RUDLA:
No co? To, co umíš tak hezky.
MÍŠA:
(deklamuje) Slunko bylo u samého západu, když svatojánští broučci vstávali. (něco ho napadne) A
proč vstávali až večer?
RUDLA:
Protože oni přece v noci svítí a ve dne spí.
MÍŠA:
No jo, to by bylo legrační, kdyby v noci spali a ve dne svítili, že jo?
RUDLA:
No právě. No zkus třeba tu o té lišce.

MÍŠA:
Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru, ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá. Šla Nanynka do zelí
- tati, proč se chodí do zelí?
RUDLA:
(vyhýbavě) No pro stejnej důvod, proč se chodí do jetele. Radši nám něco zazpívej!
MÍŠA:
(zpívá) Modré a bílé průvody mužů a žen, červené šátečky pionýrů - ( zmlkne) ..
PAVEL:
Co to proboha zpívá, to jste ho naučili?
RUDLA:
(Zaraženě) No počkej, to já ne. Že by to byla ještě ta stará paměť? (do kuchyně) Líbo! Líbo! Pojď sem
honem!
LÍBA:
(přiběhne udýchaná z kuchyně) Co je, co se děje? Tak rychle, ať se mi to nespálí!
RUDLA:
Ale Míša nám tady zpívá o pionýrech, nevíš o tom nic?
LÍBA:
(vzpomíná) Já nic... jo počkej, já mu dala číst ten sborník prostonárodních písní z roku 1958 nebo
který rok to byl.
PAVEL:
(udiveně) On už Míša umí číst?
RUDLA:
No jistě, vždyť už je klukovi pět, tak proč by neuměl číst? I noty už šikula přečte. A nadanej je taky, to
jo. Zrovna tuhle mi povídá: Tati, kdy my jsme vstoupili do toho NATO? A já nevěděl co myslí, tak se
ještě hloupě ptám "Na co?” a on se ti rozesmál a říká “na hov-” (nedořekne to, Líba ho přeruší)
LÍBA:
Rudlo, nebuď sprostej!
RUDLA:
To řekl on, ne já. Ale myslím, že to pochytil od tebe. Pamatuješ, jak jsi říkala, že mi asi stejně šéf pak
přidá hov-, no... no prostě nepřidá a jak on se tě na to ptal a ty jsi mu to pak vysvětlovala?
LÍBA:
No jo a on mi pak tvrdil, že je to slušné slovo, že to našel v Havlíčkovi Borovském. Ačkoliv já vím, že

to tam je to jen vytečkováno.
PAVEL:
Asi to uhodl z toho z rýmu, ne? Vlastně to by to musel předtím znát, že jo. Ale k tomu čtení: jak může
Míša číst, když nemá oči?
RUDLA:
Ale on má oči. Koupil jsem mu optický skanr, tedy snímač, tady mu takhle tu knížku položíš (ukazuje)
a on už mi jen říká, kdy mu mám obrátit stránku.
PAVEL:
Tak já se ho taky na něco zeptám, ne?
RUDLA:
(hrdě) Klidně se ptej, můj syn mě nezahanbí! Co ty na to, Míšo?
PAVEL:
(ke kompjútru) Míšo - můžu ti říkat Míšo, ne?
MÍŠA:
No vždyť se tak jmenuju, ne? Máma mi ale říká Mišulko nebo Michálku.
PAVEL:
Mě stačí Míša. Míšo, můžeš mi něco povědět?
MÍŠA:
Můžu, ale nesmí to být nic protistátního nebo o naší rodině. A také nesmím říkat sprosté věci.
PAVEL:
Jaké sprosté věci?
MÍŠA:
No to já právě nemohu říci. Ale začíná to na p - ale to vlastně taky nesmím říct, ty bys to uhodl a pak
by to bylo, jako kdybych to stejně řekl.
PAVEL:
Ale né, já se chtěl jen zeptat, jestli víš, kolik je dvě a tři.
MÍŠA:
Normálně pět, pokud to ovšem nejsou třeba dvě jablka a tři hrušky.
RUDLA:
(vítězně) Neříkal jsem ti to? Ten kluk je chytrej po mně.
PAVEL:

No obvykle bývají děti po rodičích, ale v tomhle případě si nejsem tak jistý.
LÍBA:
(uštěpačně) Ale Rudlo, ten přece nemůže bejt chytrej po tobě, vždyť už teď je daleko chytřejší než ty.
(odchází do kuchyně)
RUDLA:
(jakoby to neslyšel) No tak se ho ptej dál, Pavle, ptej se ještě na něco.
PAVEL:
Víš, kdo je to babička?
MÍŠA:
To je Božena Němcová.
RUDLA:
(zaraženě) Ale to jsi to Míšo popletl.
MÍŠA:
Jak to popletl? V té knize bylo napsáno hned nahoře: Božena Němcová - Babička!
RUDLA:
Ale ne, ty kubo, to je titul, to ona že je jako ta, no, autorka.
MÍŠA:
Jen jako? Takže ona vlastně není autorka?
RUDLA:
(zarazí se) Jakto že není, snad je, ne?
MÍŠA:
Ale vždyť ty jsi teď řekl, že je jen jako autorka. A “Babička” není žádný titul, titul je když je někdo je
pan doktor, jako ten blbec od vedle, co pořád hraje na housle!
RUDLA:
(honem ho opravuje) Ale, ale, kde jsi zase tohle vzal? Jak může být blbec, když je to doktor?
MÍŠA:
Vždyť jsi to sám říkal, že je blbec! Počkej, já už to chápu, bl bec je prostě taky takový titul, že jo? A
pan Záděra má taky titul.
RUDLA:
Jak to?
MÍŠA:

No přece maminka říkala, že pan Záděra je blbec, že mu žena chodí s chlapama a on si to nechá líbit.
RUDLA:
(vzdává to) No dobře, dobře, tak si jdi zase radši hrát.
MÍŠA:
Můžu si hrát “Invazi z kosmu”?
RUDLA:
Ale jo, ale ať se ti nezahřeje memory, vlastně co to říkám, paměť. A ty Pavle se posaď, potřebuju se s
tebou poradit. (vypíná něco na kompjútru)
PAVEL:
A o čem jako?
RUDLA:
No o Míšovi. On se teda učí rychle, to je pravda a roste taky rychle, asi tak za týden o rok, ale já se
bojím, že to moc dlouho potrvá, než bude schopen opravdu myslet.
PAVEL:
Podle toho, co jsem viděl, mu to jde docela dobře.
RUDLA:
No jo, ale když on je takovej, no jak bych to řekl, takovej naivní.
PAVEL:
Chtěl jsi říci moc pravdomluvnej, ne?
RUDLA:
No to je ono, ty jsi na to kápl. Hned se pozná, že jsi vzdělanej člověk a ještě navíc máš ty školy.
PAVEL:
Tak proč mě máš za blba?
RUDLA:
Jak to myslíš?
PAVEL:
No proč neřekneš po pravdě, co si myslíš?
RUDLA:
(zaraženě) No vidíš, to mě nenapadlo. No prostě - já si myslím, že on není dost zkušenej, aby mohl
vymyslet něco rafinovanýho.
PAVEL:

A to tě mrzí? Pravda, jiným rodičům už děti v tomhle věku lžou, i leccos ukradnou, ale to ty bys přece
nechtěl, ne?
RUDLA:
Ale to víš, že ne, já se jen bojím, že takhle mi ten můj projekt nevyřeší, víš, ten projekt jak ušetřit
firmě peníze.
PAVEL:
To jako že by nebyl schopen vymyslet podfuk, že jo?
RUDLA:
(zaraženě) Co to povídáš, jakej podfuk? (rozpačitě) Jak tě tohle napadlo - u nás se přece nepodvádí, to
bych si nikdy nedovolil (lže, ale jaksi mu to nejde)
PAVEL:
Tak se nerozčiluj. To víš, v mém povolání musíme také umět číst myšlenky. Já jen myslel, že když je
vedoucí trochu natvrdlej, nebo když má rád lichotky - protekce totiž světem vládne a jak si kdo ustele,
tak se z lesa ozývá, však i ta naše pořekadla by se dala na to upravit.
RUDLA:
To je ono. No a já potřebuju šéfovi podat takovej návrh, aby on na to jen zíral, rozumíš?
PAVEL:
Takže tobě vůbec nejde o to, aby firma ušetřila, ale aby šéf zíral?
RUDLA:
No obojí, ale hlavně, aby mi pak přidal. No a Líba, tvoje sestra, by se taky nezlobila, kdybych přinesl
domů víc peněz. Ale hlavně to neříkej Míšovi, on by to nepochopil, on na to není dost inteligentní.
PAVEL:
Chceš snad říct prohnaný - vlastně ne, ty tomu přece říkáš "rafinovanej", že jo.
RUDLA:
A není to snad totéž? Ostatně já nedělám nic špatného, nakonec když firma na tom ušetří peníze, ne?
PAVEL:
Ale neušetří, takových už tady bylo! Podfuk chceš! A pak to praskne, šéf přestane zírat - začne koukat
a co vidí: Tady Rudla na to přišel, Rudla za to může a tak tedy Rudlo spánembohem a bylo nám ctí!
RUDLA:
(ustrašeně) Nestraš prosímtě! Samozřejmě, že se na tom ušetří, Míša mi to vymyslí - (mluví k Míšovi)
Co ty na to, Míšo? (prosebně) Viď, že mi něco vymyslíš, no řekni!
MÍŠA:
Ale vymyslím, táto, to víš, že vymyslím! Aby šéf zíral, ne?

RUDLA:
Ježíš, on to slyšel! No jo, já blb vypnul špatnej vypínač!
PAVEL:
A jak vidíš, chápe to dobře. A co tu ekonomii, kdy tu ho začneš učit?
RUDLA:
Na co ekonomii? Učím ho teď kupecké počty, to jako na byznys, víš, koupil jsem mu optický disk,
tam je všecko, člověče. I jak se vyhnout daním.
PAVEL:
No dobře, dobře, já se jenom ptám! A co teda potřebuješ poradit? A hlavně jak?
RUDLA:
No jak? Dobře poradit potřebuju, to přece víš!
PAVEL:
No to vím také, ale o co vlastně jde?
RUDLA:
No když ty seš tenhle filolog . . .
PAVEL:
To myslíš psycholog, já vím, jenomže já jsem nejsem psycholog, já jsem psychiatr.
RUDLA:
To je jedno, hlavně že je to s tím psem. Takže ty už budeš vědět, co to chce, ne? Víš, jako to, aby se
naučil, že svět není jen bílej a černej, ale taky hodně strakatej, no víš, co chci říct, ne?
PAVEL:
Jo, že lidi kradou jako straky. Tak mu dej přečíst třeba Machiavelliho, tam to všecko je.
RUDLA:
Jaká mafia, prosímtě?
PAVEL:
Machia -velliho, to je jméno autora. Vlastně ne, to by bylo těžký i na tebe. Tak hele, pamatuješ jak
nedávno dávali znovu ten film "Valmont", nevim, už kdo to RUDLA:
Režíroval? No přece Forman!
PAVEL:
Ale ne, já myslím tu knihu - napsal to nějaký frantík...

RUDLA:
Myslíš Franta Vlček? No jo, ten přece psával scénáře.
PAVEL:
Ale ne, já myslím toho Francouze, on byl šlechtic a důstojník a vylíčil v tom románě různé
společenské intriky. Ta kniha přece vyšla tehdy i v češtině.
RUDLA:
A co když to Míša nepochopí?
PAVEL:
(posměšně) Tak mu říkej drby z práce. Nebo mu nějak uprav pohádky na dobrou noc.
RUDLA:
On už na pohádky moc není.
PAVEL:
Ale neblázni, každý jsme na pohádky: milenci i rodiče, penzisti i děti. Jenom se to musí umět podat.
No tak já už opravdu musím jít, pozdravuj Líbu a ať si vzpomene, že tady má v městě bratra, jo?
Abyste nás také přišli navštívit!
RUDLA:
Ale to nejde, kdo by nám zatím pohlídal Míšu?
(Scéna se zatmí)

Jan B. Hurych
Název : CO TY NA TO, MÍŠO?
Akt 1., Scéna 8.

AKT 1, SCÉNA 8.
(Tomáš sedí s Rudlou u stolu a oba popíjejí pivo)
TOMÁŠ:
A on ti člověče neměl odvahu mu říct, co si o něm myslí.
RUDLA:
No jo, takovejch je málo.
TOMÁŠ:
Jak to, málo? Takovejch je moc.
RUDLA:
A já ti říkám, že takovejch je málo.
TOMÁŠ:
A já ti říkám, že takovejch, co nemají odvahu, je moc.
RUDLA:
A já ti říkám, že takovejch, co mají odvahu, je málo.
TOMÁŠ:
No to jo, tak proč se hádáme. Radši se napijem'. (přiťukávají si půllitry.)
RUDLA:
No a já mu říkám, když se bojíš, tak ať mu to řekne tvoje žena za tebe, haha. (oba se smějí a znovu si
přiťukávají)
TOMÁŠ:
A ty bys mu to Rudlo řekl?
RUDLA:
Co blázníš, proč já? Vždyť ty bys mu to taky neřek'!
TOMÁŠ:

To bych tedy neřek', haha. (oba si zase připíjejí) Ale ty jsi se mnou chtěl o něčem mluvit, Rudlo.
RUDLA:
To jo, ale musíš mi slíbit, že to zůstane jenom mezi námi, jo?
TOMÁŠ:
Líba to neví?
RUDLA:
Ale ta jo, vždyť ona byla u toho. (pomalu) To je tak: přišla sem taková ta slečna, s brejlema na očích...
TOMÁŠ:
Oči v hlavě, hlavu na krku, krk na ramenou, ... člověče, zkrať to!
RUDLA:
A ta slečna měla notes v ruce a povídá: máme tady oznámení - ona neřekla udání, ale myslela udání,
víš, on nás totiž někdo udal, ale ona řekla oznámení - teda máme na vás oznámení, že vaše dítě je
pořád doma a do školy nechodí. Představ si, nějaká potvora nás udala!
TOMÁŠ:
To už jsi říkal. Ale mohl to být taky nějaký potvor, ne?
RUDLA:
No, nějaká potvora neurčitého rodu to udala.
TOMÁŠ:
To ti řekla ta slečna?
RUDLA:
Ale ne, ona jen pořád o tom oznámení a pořád, že Míša nechodí do školy. Kdybych já jen věděl, která
baba to udělala - to je ale sprosťárna, takhle udávat lidi.
TOMÁŠ
Teď možná, ale dříve to byla občanská povinnost. Ale co je to za blbost, ty přece žádné dítě nemáš!
RUDLA:
To jsem jí také řekl, ale ona mi nevěřila. Že prý sousedi slyšeli to dítě celé dny mluvit, a přitom ven
prý nevyjde a do školy také nechodí. A že ona je od sociální nebo které péče a taky přes ty děti, takže
nám ho - to jako Míšu - budou muset odebrat a vůbec, že ho chce vidět, kde prý ho schováváme.
TOMÁŠ:
No těbůh, to je ale volovina. Tak si jí to ukázal?
RUDLA:

Co? Jo tak, jestli myslíš dveře, tak to ne. Jo, chtěl jsem, ale ona je přece úřad, na ty se musí slušně.
Nechal jsem jí mluvit s Míšou, aby jí to vysvětlil on. Ovšem ona pořád nevěřila: že prý to máme
nahrané na pásce a že ona ví, jak chytrá byla v jeho věku. Na to jí Míša jí řekl, že chytrost nejsou žádné
čáry a začal jí počítat prvočísla a ona se ti naštvala, že prý to vevnitř je nějaký jiný dítě a že my to naše
dítě zatím někde vězníme a že na to zítra přivede ještě nějaký jiný úřad a prostě průšvih.
TOMÁŠ:
No to v tom teda pěkně lítáš. A co Líba?
RUDLA:
Ta mi pořád doma brečí a že prý si Míšu nedá vzít, že na to jsou zákony, aby se matce nemohlo brát
dítě a vůbec, že je na školu ještě moc malej. Takže nám už zbýváš jenom ty, Tomáši!
TOMÁŠ:
(neochotně) Ale já ti Míšu nahradit nemůžu, už nejsem dítě ( směje se) haha. Jak já ti můžu pomoct,
vždyť já vlastně o tom všem nic nevím...
RUDLA:
No ale máš známosti, třeba někoho na tom úřadě - přece ruka ruku myje, řekneš mu něco a on to
zařídí, protekce se tomu říká, ne?
TOMÁŠ:
Kdepak, to bejvalo, teď už to není, teda je, ale není to tak lehké, proniknout až úplně dovnitř, třeba do
té sociální péče, to není legrace. Navíc tady máš ten kidnapping...
RUDLA:
Kid-na-co?
TOMÁŠ:
No kidnapping, to je anglicky.
RUDLA:
A co je to česky?
TOMÁŠ:
Únos anebo nezákonné podržení dítěte.
RUDLA:
Co blázníš, my jsme rodiče, jak si můžeme sami sobě unést dítě?
TOMÁŠ:
No to je právě to, to já nevím. Protože kidnapping také třeba znamená, že ho zavíráte pořád doma, že
mu zabraňujete ve školní docházce, že nechodí na procházky, je tu možná újma na zdraví ...
RUDLA:

Z toho nechození? A co kdyby se nastyd' z toho chození, tak to je dobrý?
TOMÁŠ:
To já nevím, to bych se musel podívat do slovníku.
RUDLA:
Anglickýho?
TOMÁŠ:
Ale ne, právnickýho. Vždyť já bych člověče vlastně napomáhal zločinu.
RUDLA:
Hele, na to nepotřebuju žádnej slovník, abych věděl, že to není zločin. A ty, ty se jen vymlouváš,
prostě to nechceš udělat. Zapomněl jsi, že jsi byl Míšovi za kmotra?
TOMÁŠ:
No však vám to trvalo, než jste našli církev, která by Míšu pokřtila! Navíc jsem myslel, že to je jen z
legrace! Prosím tě, Církev Komické Pohody!
RUDLA:
Církev (artikuluje) K-O-S-M-I-C-K-É pohody, jestli jsi to už náhodou zapomněl! Jeden můj známej je
tam náhodou kaplanem nebo ministrantem či co.
TOMÁŠ:
Říká se ministrem, to je něco jako kazatelem.
RUDLA:
No vidíš, my vlastně taky teď máme plnou vládu kazatelů, chci říci ministrů!
TOMÁŠ:
No a ani jsi nevěděl, kdy se Míša narodil. Do rubriky jsi napsal prvního máje, to jako na den milenců,
haha.
RUDLA:
(uraženě) Ale ne, napsal jsem prvního května, to jako svátek práce, když ho potřebuju do práce, ne?
(přímo) Tak pomůžeš Míšovi nebo ne? Já ti taky půjčil peníze na stavbu chaty a nemusel jsem, však
víš, že jsem nemusel!
TOMÁŠ:
No dobře, uvidím, co se dá dělat. Bil jsi někdy děti?
RUDLA:
Co blbneš, vždyť jsem kromě Míši žádné děti ještě neměl!
TOMÁŠ:

No jako kluk třeba. Anebo naopak. Bili tě doma hodně?
RUDLA:
Tak tenhle trik znám - to je jako když se tě zeptají: Bijete ještě svou ženu? Když řekneš ne, tak se
vlastně přiznáváš, že jsi ji předtím byl, a když řekneš ano, tak je to ještě horší, že jo!
TOMÁŠ:
Takže ty jsi někdy bil svou ženu, že jo?
RUDLA:
Ale to je nesmysl, to bylo jen například.
TOMÁŠ:
To je jedno, jestli jsi ji bil jen například, soud si řekne, že teď třeba i Míšu můžeš bít například a máš
to prohraný. Musíš rozhodně zapřít, že jsi ho vůbec někdy bil!
RUDLA:
(zoufale) Ježíšmarjá, vždyť já ho nebil! Já jsem úplně nevinnej.
TOMÁŠ:
Když jsi nevinnej, tak se nemáš čeho bát a navíc mou pomoc nepotřebuješ. Tak se rozmysli. Kdy jsi
ho bil naposled?
RUDLA:
To jako: kdy to bylo naposled?
TOMÁŠ:
No tak vidíš, už jsi se přiznal. Navíc je psychologicky dokázáno, že ti co bijou děti, byli většinou za
mlada biti a naopak.
RUDLA:
Naopak? To je jako že oni bili rodiče?
TOMÁŠ:
Ale ne, to je, že ti co byli za mlada biti, pak bijou svoje děti taky.
RUDLA:
A ti, co nebyli za mlada biti a přece bijou děti?
TOMÁŠ:
No to jsou výjimky, které potvrzují pravidlo.
RUDLA:
Takže vlastně všichni bijou anebo by alespoň měli bít svý děti, ne? A bez výjimky, ne?

TOMÁŠ:
Teoreticky ano, ale každý na to nemá náturu. Další otázka: Jak často míváš mít chuť bít děti?
RUDLA:
(otráveně) Hele, nech už toho. Děti jsem nikdy nebil, nebiju a nebudu bít. Ale možná, že bych měl teď
jednu vrazil tobě!
TOMÁŠ:
(uraženě) No, no, vždyť já jsem jen žertoval. Tak dobře, já se teda podívám, co mohu pro tebe udělat
(kvapně odchází).
RUDLA:
(do kuchyně) Líbo, už je pryč. Myslím, že nám pomůže.
LÍBA:
(přiběhne z kuchyně) Tak co, pomůže?
RUDLA:
Zrovna říkám, že nám pomůže.
LÍBA:
Doufám, že jsi ho pěkně poprosil!
RUDLA:
Co bych ho prosil?
LÍBA:
Nebo jsi mu měl něco slíbit. Víš, takoví jako on to zadarmo neudělají.
RUDLA:
Půjčil jsem mu přece peníze na chatu, ne?
LÍBA:
(najednou to pochopí) Rudlo! Že ty jsi je chtěl na něm zpátky?
RUDLA:
Co blázníš? On je přece inteligent, ty stačí jenom vystrašit. On ví, že já bych mohl ty peníze hned teď
chtít zpátky a já vím, že on to ví a on ví, že já vím, že on to ví, že já to vím, že on to ví...mezi námi
vzdělanci se takové věci nemusí vůbec říkat.
LÍBA:
Vzdělanci, jo? A kde ty jsi najednou to vzdělání tak rychle nabral? Kdyby nebylo Míši, ani by ses v té
večerní škole neudržel! Bývala doba, kdy rodiče pomáhali dětem, a ne naopak.
RUDLA:

No, no, Líbo, tak se přece hned nemusíš naštvat!
LÍBA:
Ale já vím, že jsi taky narážel na to, že jsem dobrovolně odešla ze zdravotní školy!
RUDLA:
No dobrovolně, protože ti nic jiného nezbývalo, že jo? (zarazí se, začne smířlivě) Ale já nenárážel, na
mou duši, že ne. Víš dobře, že nebýt tebe, tak si nevím s Míšou vůbec rady.
LÍBA:
No to je pravda. Náš tatínek říkal, že ženská je chytrá dost i bez vzdělání. A nebýt mě...
RUDLA:
(skočí jí do řeči) To už jsem právě říkal. (prosebně) To víš, Míša je moje první dítě, jsem zmatenej, co
ode mne můžeš očekávat?
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AKT 1, SCÉNA 9.
(Rudla a Franta)
RUDLA:
No a představ si, že ten Tomáš vlastně vůbec není špatný člověk.
FRANTA:
No dejme tomu, i když si to opravdu dovedu těžko představit. Co zase provedl?
RUDLA:
Nic neprovedl, naopak pomohl - pomohl nám, v té věci povinné školní docházky pro Míšu.
FRANTA:
No to se divím. A jak ti vlastně pomohl?
RUDLA:
Ale přišli sem dva páni z ministerstva, nevím už kterého, a ptali se Míši několik otázek a zase odešli.
FRANTA:
No to mi řekni, to mě zajímá, a na co se Míšu ptali?
RUDLA:
Ať ti to řekne sám, má lepší - totiž větší tu - (pátrá v paměti) no paměť, než já. To je dobrý, co?
(směje se, ale když se Franta nesměje, opakuje:). Hahaha, rozumíš, větší paměť, jako memory, hahaha,
chápeš, ne?
FRANTA:
No jo, všecky čipy z Míši by se ti vešly do kapsičky u vesty, a i na tvůj mozek by zbylo.
RUDLA:
Do kapsičky od vesty, no to je taky dobrej vtip, haha ... (zarazí se ) Počkej, jak ty's to vlastně myslel s
tím mozkem?
FRANTA:
Tak jak jsem to řekl, ale pokračuj.

RUDLA:
Jo tak to jo, já myslel, že se mi směješ. Tak se ho zeptáme: (ke kompjútru) Co ty na to, Míšo? Co ti
chtěli ti pánové?
MÍŠA:
(hlasem pětiletého chlapce) Oni chtěli vědít RUDLA:
(přeruší ho) Říká se vědět, ne vědít!
MÍŠA:
Ba ne, ten pán říkal vědít. Já mu taky nerozuměl, myslel jsem, že to má něco společného s vědou a
dítětem. Tak on se mi ptal, jestli umím číst a počítat, tak já mu všecko povědíl, totiž FRANTA:
(napovídá) - pověděl MÍŠA:
Jo, pověděl a on se naklonil k tomu druhému a já slyšel FRANTA:
(napovídá) - slyšíl RUDLA:
(k Frantovi) Hele Franto, nepleť mi ho! Copak jsme Psohlavci?
MÍŠA:
No, slyšíl jsem, jak mu říká: Pane kolego, ono to opravdu mluví!
RUDLA:
No to byl nějaký chytrý pán, co?
MÍŠA:
Ani ne, ten druhý byl chytřejší a ještě si z něj dělal legraci. On se ho totiž ten první pán ptal: "To je
nějaký magneťák, že jo?"A ten druhý pán říká: "A rafinovaný, pane kolego, on vám ještě odpovídá na
ty vaše vědecké otázky!"
FRANTA:
A víc už se tě neptali?
MÍŠA:
Ale jo: ten první pán mi ptal, jestli se těším do školy a já řekl, že ne, proč bych se měl těšit.
FRANTA:

No a co?
MÍŠA:
Ten první pán se rozčilil a ten druhý pán povídá: "No vidíte, pane kolego, on je nejen rafinovaný, ale i
inteligentní." A pak brzo odešli RUDLA:
(vpadne mu do řeči) - noa dneska ti Franto ten druhý pán přišíl - sakra, už taky blbnu, přišel - ale sám,
a představil se jako doktor Jahoda MÍŠA:
(vpadne mu do řeči) - ale ne doktor od práv, ani od medicíny, tenhle byl od přírody RUDLA:
(pokračuje) - byl to doktor od toho - já jsem si to tady napsal - jo od filozofie a že se rozhodli, že prý
si můžeme Míšu nechat doma, ale že by on rád sledoval ten náš pokus a občas by se přišel podívat.
MÍŠA:
(navazuje)... A já mu povídám: jaký pokus a on se jen zasmál a řekl: na to jsi Míšo ještě moc malý RUDLA:
(skočí mu dořeči) - takže nám zůstavá Míša doma. A pak mi volal Tomáš, že všechno zařídil a tak
jsem mu hned za to poděkoval.
FRANTA:
No já si myslím, že to spíš zařídil ten doktor Jahoda, ale kdo by počítal, že jo?
RUDLA:
Jo. (hrdě:) No a já teď učím Míšu kupecké počty.
FRANTA:
(diví se) Ty, jo?
RUDLA:
(uraženě) No co, učí to i blbější než jsem já, ne?
FRANTA:
Tak tohle nekomentuju, to na mě nechtěj.
RUDLA:
To nemusíš, já na to stačím sám. No a pak pošleme Míšu na vysokou MÍŠA:
(nadšeně) Jé, prima, pojedeme lovit jeleny!

RUDLA:
Ale ne, půjdeš se učit.
MÍŠA:
A pak půjdu na vysokou?
FRANTA:
(vysvětluje) To se jen tak říká, Míšo, tím se myslí vysoká škola, univerzita. Víš přece, co je univerzita?
MÍŠA:
To je místo, kde trápí študenty a ti proto dělají revoluce. Ve Filozofské historii například...
FRANTA:
(přeruší ho) Ale hlavně se tam učí tuhlety, no - vědomosti.
MÍŠA:
A odkud je berou ti, co to učí?
RUDLA:
Nebuď impertinentní, nebo ti vymažu z disku celou Británickou Encyklopedii
MÍŠA:
To můžeš, já už ji znám nazpaměť. Schválně, ptej se mi na něco!
FRANTA:
(Směje se) Tak mi řekni, jak se rozmnožují velryby.
MÍŠA:
Velryby se rozmnožují třením.
RUDLA:
Kde jsi zas tohle prosím tě vzal?
MÍŠA:
No v encyklopedii. No a zeptej se mi, co je to sexuální orgán, (vybízí ho) no, zeptej se mi!
RUDLA:
(rychle) Ne, Franto, neptej se ho! To by nám Líba dala, takhle kazit kluka!
FRANTA:
(zvědavě) No, co to je sexuální orgán?
MÍŠA:
No to je, čím se rozmnožují velryby, ha, ha.

FRANTA:
Zapomněl jsi to na tření!
MÍŠA:
Nezapomněl, ale nerozumím tomu. Co to je, když se ryby vytřou ? To je jako když se vytře podlaha,
ne?
RUDLA:
Nech si ty šprťouchlata, Míšo. Hele, on se nám už zase vysmívá.
FRANTA:
Buď rád, Rudlo, že má smysl pro humor, to je přece známka inteligence.
RUDLA:
To se teda Franto mýlíš, například o mně se říká, že nemám smysl o humor MÍŠA:
(doplňuje ho a napodobuje jeho hlas) … - a přece jsem měl dobré známky. (směje se dětsky potutelně)
Ha-ha-ha.
FRANTA:
(odchází) Tak se tu hádejte, já se jdu dívat na fotbal.
MÍŠA:
(žebroní) Jé, vezmi mě s sebou!
FRANTA:
Chyť si to na kanále tři. (odejde)
RUDLA:
(zakazovačně) Ne, žádnej fotbal nebude! Dneska se budeme učit teorii nadhodnoty.
MÍŠA:
Podle Marxe nebo Goldsteina?
RUDLA:
Ale kdepak - podle Rudly Mlynáře! Co ty na to, Míšo?
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AKT 2, SCÉNA 1.
(Líba a Rudla, který zrovna přichází)
LÍBA:
Rudlo, musíme si vážně promluvit.
RUDLA:
No jo, mě taky není do smíchu, to auto už potřebuje generálku jako sůl.
LÍBA:
Ale to ne, já myslím Míšu.
RUDLA:
On přece nepotřebuje generálku. Nebo něco zase provedl?
LÍBA:
Nic neprovedl, ale já si myslím, že opravdu není dobré, že pořád sedí doma a nehraje si s ostatními
dětmi. Ještě z něho vyroste samotář.
RUDLA:
(zoufale) Ale co chceš tedy dělat? Mám ho brát do parku (paroduje) - já mu řeknu: hele Míšo, dělej si
bábovičky (diví se sám sobě) To je dobrý, slyšelas' to ? (opakuje) Dělej si bábovičky, hahaha! Vždyť
by nám ho ještě ostatní děti rozebraly na součástky.
LÍBA:
To já vím, to nejde. Mně jde jen o to, aby se pak necítil nějak diskriminovaný, jako že není úplně
vyvinutý, nebo tak nějak. Představ si, včera se mi ptal, jestli by nemohl mít kolo!
RUDLA:
Kde zas na tohle přišel? Vlastně no jo, to bude z té encyklopedie. Cos' mu teda řekla?
LÍBA:
No lhala jsem, co jiného. Řekla jsem mu, že je na to ještě moc malý.
RUDLA:

No to jsi vlastně ani tolik nelhala. Ale máš pravdu, něco s tím udělat musíme.
LÍBA:
Co takhle poradit se s psychiatrem?
RUDLA:
To jako s Pavlem? Proboha to ne, ještě by mu zjistil nějakou tu duševní vadu a co pak? To by mi pak
Míša nemohl vyřešit ten můj problém!
LÍBA:
(jízlivě) To myslíš jako ten úkol do večerní školy, co ti udělal?
RUDLA:
Ale ne, ten mi vyřešil dobře. Dokonce sám učitel mi řekl, že by ho tohle řešení nenapadlo. Jenom se
divil, že jsem na to přišel zrovna já.
LÍBA:
No, jen si podvádějte, podvádějte, ono se vám to nevyplatí! Jen si Rudlo nezahrávej, ještě ty zkoušky
pak neuděláš! Míšu pod lavici neschováš a na lavici ti ho nedovolí.
RUDLA:
Jen se neboj, Líbo, my už jsme to s Míšou vyřešili. Já ho tajně napojím na mobilní telefon domů,
řeknu mu otázky a on mi pošle řešení (otočí se ke kompjútru) - viď, Míšo?
MÍŠA:
Ano tati. Neboj se mami, on mi to táta vysvětlil, že když je to v rodině, tak to není podvod a tím
vlastně uděláme zkoušky oba: on i já. (nadšeně) Jé, mami, já už se tak těším na ty otázky!
RUDLA:
Ale počkej, Míšo, těm pánům jsi přece řekl, že se do školy netěšíš!
MÍŠA:
Na otázky jo, ale do školy ne. Podle toho, jak jsi mi to vysvětlil, tak tam ty studenty jen týrají a LÍBA:
(přeruší ho) Co jsi mu to Rudlo zase nabulíkoval? (běží ke stolu a vypne mikrofon)
RUDLA:
(překvapeně) Co děláš, proč vypínáš ten mikrofon?
LÍBA:
Aby tohle neslyšel! (zapře si ruce v bok a otočí se k Rudlovi) Že se nestydíš! Tak tohle mi nedělej, to
jsme si nedohodli! Takhle oblbovat dítě! Nejen podvádíš, ještě mu lžeš! Využíváš toho, že je to dítě
nevinné a že nezná pravdu!

RUDLA:
(nechápavě) Podvádím a ještě lžu? Jaký je v tom rozdíl, prosím tě? To je přece totéž!
LÍBA:
To není pravda. Podvádět se někdy musí, ale lhát se nemá nikdy. Lhát ne, to je hřích, víš? To je
napsáno v bibli.
RUDLA:
A o podvádění tam nic není, takže to není hřích, že jo?
LÍBA:
Někdy jo, někdy ne. Když například žena podvádí muže, tak to není hřích. Většina mužů si to totiž
zaslouží, víš?
RUDLA:
(směje se ) Ha, ha - a říká se tomu nasazovat parohy, že jo? Ale to je podvádění a je to hřích. Prosím tě
jak chceš podvádět a nelhat? To přece nejde!
LÍBA:
(rozčileně) Ale jde, kdybych chtěla, tak bych ti to ukázala, jak to jde!
RUDLA:
(vidí, že zašel moc daleko) Ale tak se prosím tě uklidni, Libuško, já myslel něco jiného, než ty. Já
nemyslel podvádět jako zahýbat, ale jako v práci, v byznysu, jak se teďka zase říká. Ale máš pravdu, to
je potom vlastně byznys a ne podvod, že jo?
LÍBA:
Já to tak neznám, to znáš ty. Ale lhát se nemá nikdy.
RUDLA:
Máš pravdu, ale já myslím, že to stejně není přesně podle katechismu.
LÍBA:
Já nemluvila o katechismu, ale o životě - o tom, jak je to v životě.
RUDLA:
No jo, ale co tedy budeme s Míšou dělat? Já jsem mu dal přečíst ty Nebezpečné známosti, od toho, no,
co nebyl Forman, víš, ale on to nějak špatně pochopil. Představ si, že se mi ptal " Tati, a proč vlastně
lidé lžou, vždyť je to tak nesmyslné a nelogické!”
LÍBA:
A co's mu řekl?
RUDLA:

Protože lidi jsou ještě hloupí, to jsem mu řekl. Až budou chytřejší, poznají, že na světě se jim všem
bude žít lépe beze lži a beze zla.
LÍBA:
No tos mu řekl dobře. Jako kdybys tomu ještě věřil. A on ti to zbaštil?
RUDLA:
Ale jo, nezapomeň, že je ještě pořád dítě. A najednou povídá: ale kompjútry nikdy nelžou, že ne?
Protože jsou už chytřejší, že jo? A já povídám: Ale ne, ještě je nikdo lhát nenaučil. A on povídá:
“Takže kompjútry jsou chytřejší, ale ještě nejsou dost chytré?”
LÍBA:
No to jsi to teda zamotal, Rudlo. Já to říkala, že bude mít mindráky!
RUDLA:
Ale počkej, nech mě to dopovědět. On ti mi na to povídá: “Ale oni kompjútry stejně nikdy nebudou
lhát, protože lhaní je hrozně nehezké.”
LÍBA:
No to ti řekl dobře. To jsem si oddychla.
RUDLA:
No jo, ale jak on mi vyřeší ten problém, když bude pořád takhle naivní? V byznysu se přece nikdy
pravda neříká, a když on bude všemu věřit, kde je co napsáno, tak to bude ztracenej. V byznyse by jsi
holka ztratila kalhoty, kdybys všemu věřila!
LÍBA:
No tak, Rudlo, takhle nemluv! Ještě že je vypnutej. Ostatně já si myslím, že je na to všecko ještě příliš
mladý.
RUDLA:
Jo, a kdy bude na to dost starej? A co když se to nikdy nenaučí, co pak?
LÍBA:
To myslíš to lhaní?
RUDLA:
Ty tomu říkáš lhaní, já tomu říkám bejt chytřejší, než ti druzí. Na tom přece není nic špatného!
LÍBA:
No já nevím, lhát se nemá.
RUDLA:
(důvěrně) Tak si to klidně mysli, ale hlavně to neříkej nahlas! Ještě by si mysleli, že lžeš!
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AKT 2, SCÉNA 2.
(Líba a Pavel, který zrovna přichází)
PAVEL:
Nazdar sestři, co to zase čteš?
LÍBA:
Ale, tak tu koukám, co to dal Rudla Míšovi na čtení. A víš, že je to docela pěkně napsáno?
PAVEL:
Aha, ty Nebezpečné známosti. Ale to bys taky měla jít na ten film. Počkej, oni jsou vlastně dva, ten od
Formana se jmenoval Valmont, hrála tam Anna Beningová.
LÍBA:
Ta, co si vzala toho... (nevzpomene si) no toho - Bonnie and Klajda.
PAVEL:
No jo, ale toho si vzala až po tom, když si spolu zahráli Bugsy.
LÍBA:
A jak se to hraje, to baksi?
PAVEL:
Ale ne, to se tak jmenoval ten film. A jak se daří Míšovi?
LÍBA:
Ale ten se mi pořád na něco ptá, to víš, ani v encyklopédii není všecko. Teď je mu - počkej - 14 týdnu,
to je jako čtrtnáct let - říkal Rudla, že každý týden u něj je jako rok, no jako u štěňat.
PAVEL:
Ale ne, u štěňat je každý rok jako sedm let. No jo, to už bude brzo Míša chodit za holkama, že jo?
(směje se svému vtipu)
LÍBA:
(vážně) V tom je právě ta potíž. On když si někde něco přečte, tak to hned chce taky.

PAVEL:
Ale to jsem slyšel, že dělají všechny děti.
LÍBA:
No jo, ale on teď chce jít do tanečních!
PAVEL:
A s kým by chtěl tančit? S pružným nebo pevným diskem? (směje se)
LÍBA:
Nedělej si legraci, to je vážná věc. Četla jsem, že když se dětem něco odpírá, mají z toho
psychologické problémy.
PAVEL:
To ale pokrok, viď? Za našeho dětství jsme prostě dostali přez prd LÍBA:
(vskočí mu do řeči) Nemluv mi tu sprostě před dítětem, nejsi doma, jo?
PAVEL:
U vlastní sestry nejsem doma? A já myslel, že jsme oba vyrůstali na periférii.
MÍŠA:
(promluví) Já vím, co chtěl strejda říct! Ale u nás se říká zadek, říká maminka.
PAVEL:
(směje se ) Nebo řiť, viď?
MÍŠA:
To myslíš jako zadní část těla na tři písmena?
PAVEL:
Jo. A co že jsi tu byl tak zticha až do teďka?
MÍŠA:
Ale, dělal jsem tu tátovi úkoly do školy.
PAVEL:
A to je to tak těžké?
MÍŠA:
No jo, to je slohová úloha a já to teď musím psát tak trochu hůř, jak by to napsal on, aby ho nesprd - (
zarazí se) no to, nekritizovali, že je to podvod - vlastně pomáhání, jak říká náš táta.

PAVEL:
(k sestře) To je ale lenoch líná, vlastní dítě aby se za něj dřelo!
LÍBA:
No on není tak línej, jako MÍŠA:
Blbej?
LÍBA:
No tak, Míšo, takhle se nemluví o tatínkovi.
MÍŠA:
Však jsi to o něm sama říkala!
LÍBA:
Ale já mohu, ty ještě ne, nemáš z toho ten rozum.
MÍŠA:
Strejdo, můžeš mi s něčím pomoci?
PAVEL:
(polichocen) No jistě, Míšo, rád, jen se ptej!
MÍŠA:
Tady se píše, že se Lenka zapýřila. Pýr je přece suchá tráva, to ona ležela v trávě?
PAVEL:
Ale ne, to když někdo někoho haní nebo chválí, tak ten druhý nebo druhá zrudne.
MÍŠA:
Jako třeba politik?
PAVEL:
Ne, ti se nepýří. Ale zrudnout mohou, to jo. To když tíhnou doleva.
MÍŠA:
A ještě nevím tohle: proč se vlastně lidé smějí vtipům?
PAVEL:
(zaváhá) No protože LÍBA:
(vítězně) No, tak mu to vysvětli, ty doktore!

PAVEL:
Protože jsou směšný.
MÍŠA:
Lidi jsou směšný?
PAVEL:
To také, ale hlavně ty vtipy.
MÍŠA:
Jo kdyby byly plačný, tak by lidi plakali.
LÍBA:
(směje se Pavlovi) No vidíš, ty Šalamoune, teď si vedle jak ta jedle. A přitom tě rodiče poslali na
školu, zatímco já ne, prý holka se stejně jenom vdá MÍŠA:
A ty to víš, mami?
LÍBA:
(odhodlaně) Nevím, ale já nemusím všecko znát, jsem jen žena v domácnosti. Já tady udělám tu
lehkou práci a tu těžkou (zdůrazňuje) TO PŘEMÝŠLENÍ - nechávám pro ty študované, pro ty chytré.
PAVEL:
(zatím na to přišel) Lidé se smějí, když je to něco nelogického.
MÍŠA:
No jo, to já se také budu smát;( uměle) ha-ha-ha!
PAVEL:
Ale to musíš mít čemu!
MÍŠA:
Já mám! Kdo lže, ten krade!
PAVEL:
Ale to není k smíchu!
MÍŠA:
Jak to, to je přece hrozně nelogické.
LÍBA:
Jakto nelogické, to je pranostika, to už říkala moje babička.

MÍŠA:
Ale je to nelogické, mami. Představ si, že by někdo lhal, že nemá čas a u soudu by to odsoudili za to,
že ukradl hodinky.
PAVEL:
Ne, Míšo, tím se rozumí, že když někdo lže, že je schopen všeho.
MÍŠA:
Jako letět na měsíc.
PAVEL:
(směje se) No, třeba, tohle je nelogický, to jo.
MÍŠA:
(uměle) Ha-ha-ha. Řekni mi taky nějaký vtip, strejdo!
PAVEL:
No já si teď zrovna - Už to mám: přijde pán do společnosti, a tam vždycky někdo řekne číslo a všichni
se zasmějí. On se diví a tak oni mu to vysvětlí, že mají vtipy očíslovány a pro úsporu si říkají jen čísla.
MÍŠA:
Ale to je logické, ne?
PAVEL:
No počkej, to není konec. Tak ten pán povídá “27” a nikdo se nesměje.
MÍŠA:
On to neřekl v pořadí, že jo? Předtím nebylo 26, ale nějaké jiné číslo, ne?
PAVEL:
Ale ne, oni mu řekli, že to neumí podat, haha!
MÍŠA:
(nesměje se) Ale to se jinak říci nedá, leda snad třikrát devět, nebo 54 děleno dvěma, já ti prostě
nerozumím.
PAVEL:
V tom je Míšo ten vtip, že se to jinak říci nedá, hahaha.
MÍŠA:
No to je nelogické, to chápu (směje se už normálně) Hahaha!
PAVEL:
Tak teď to zkus ty.

MÍŠA:
Tak on pak povídá “sedm” a zase se nikdo nesmál.
PAVEL:
To se dám podat.
MÍŠA:
No on to neuměl podat, hahaha!
PAVEL:
Ale to už tady bylo, vymysli si jinou pointu.
MÍŠA:
Nesmáli se, protože to číslo bylo malý, to jako že to byl starej vtip?
PAVEL:
No dobrý, už to chápeš!
MÍŠA:
A on povídá “27” a oni se nesmáli.
PAVEL:
To už tady dneska bylo.
MÍŠA:
No, to oni říkali taky, hahaha! A teď ty!
PAVEL:
A on povídá “69” a oni se mračili.
MÍŠA:
To nevím proč.
PAVEL:
Oni říkali: pssst, jsou tady přece dámy, hahaha!
MÍŠA:
No je nelogické, hahaha! A teď já: on povídá “144” a oni se smáli, až se za břicha popadali!
PAVEL:
A proč?
MÍŠA:
No to je dobrý, říkali, tenhle vtip jsme ještě neznali, hahaha!

LÍBA:
(nadšeně) Ten ti to dal, Pavle, to víš, to je náš Míša!
PAVEL:
(zarmouceně) No jo, kde mám na ty vtipy pořád chodit. Vždyť už jsem se dal i k holubářům, ale oni ti
říkali stejné vtipy jako rybáři!
MÍŠA:
Neboj strejdo, já ti vymyslím vtipů, až tě bude hlava přecházet. Nelogických věcí je na světě daleko
víc než těch logických, hahaha!
(scéna se zatmí)
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AKT 2, SCÉNA 3.
(Líba sedí na gauči, Rudla vchází do dveří)
LÍBA:
Rudlo, prosím tě, posaď se, já ti něco povím, to se ale podrž!
RUDLA:
(hravě) No copak jsi zase provedla, co? (sedá si)
LÍBA:
Já ne, ale náš Míša!
RUDLA:
Co mohl prosím tě provést, pořád je přece jen v těch svých knihách?
LÍBA:
(pomalu) Rudlo....Míša...
RUDLA:
Tak se vymáčkni, děláš mě nervózním!
LÍBA:
(váhavě) Míša….Míša…on se nám Rudlo...zamiloval!
RUDLA:
Jakto nám, snad sobě, ne?
LÍBA:
A to tě to ani nepřekvapuje?
RUDLA:
Proč, ty jsi se přece také kdysi zamilovala a já taky.
LÍBA:
No dobře, my jo, ale (s důrazem) MÍŠA?

RUDLA:
No co, je na to trochu mladej, ale však on z toho zase vyroste.
LÍBA:
A co když nevyroste, co když z toho bude mít ten - no jak jsi to říkal?
RUDLA:
Softvérovej problém, ne?
LÍBA:
No právě, to nikdo nemůže vědět, co se z toho vyvine, že jo?
RUDLA:
Co blázníš, děti se zamilujou a odmilujou, to je normální. Podle mých výpočtů mu teď jde na patnáct,
tak to není nic nenormálního.
LÍBA:
No jo, ale vždyť on není jako druhé děti, to snad také víš, ne?
RUDLA:
( zaraženě) Co tím chceš říct, že je nějakej zavostalej, nebo co?
LÍBA:
To ne, ale když on se nechová jako RUDLA:
Jako co?
LÍBA:
No jako my, no jako RUDLA:
Jako co?
LÍBA:
No však víš!
RUDLA:
Jo tak, ty myslíš jako člověk, že jo? No a co, kdyby byl marťan, tak by se také choval jinak, ne?
LÍBA:
No jo, ale on si s ní chce promluvit.

RUDLA:
(nechápavě) Počkej, s kým jako?
LÍBA:
No s Aničkou.
RUDLA:
(rozčileně) S kterou Aničkou, proboha?
LÍBA:
No přece z tý knihy, s Aničkou posedlou. On si přečetl “Stříbrný Vítr” od Šrámka a tak se do ní
zamiloval a teď s ní chce mluvit.
RUDLA:
No to je malér, co budeme dělat?
LÍBA:
A to se ptáš mě? Zeptej se Pavla, ten mi to poradil a já to zase poradila Míšovi.
RUDLA:
No jo, ty psycholozi! Proč se o tom neporadíš se svým chytrým bráchou? Tak řekni Míšovi, že Anička
umřela a je to!
LÍBA:
(Uraženě) Ty jsi ale Rudlo blbej!
RUDLA:
No, no, že jsem řekl něco o panu bratříčkovi, aby si se tento - no, nepotento!
LÍBA:
To ne, ale o tom umření. To by ho zranilo a navíc to není pravda.
RUDLA:
Jak to, není, vždyť už nežije, to by teď byla pěkně stará bába!
LÍBA:
Že se nestydíš Rudlo, pamatuješ, jak jsme to taky spolu četli? Jak jsi mi to tehdy citoval a mě bylo
jenom líto, že se nejmenuju Anička?
RUDLA:
(smířlivě) No tak se nezlob, ty Andulo. A co tedy budeme dělat?
LÍBA:
To se ptáš mě? Ty jsi to všecko začal. Kdybys nebyl býval chtěl dítě -

RUDLA:
Dítě? Já jsem chtěl jenom něco na vyřešení jednoho problému a teď jich mám sakra ještě víc.
LÍBA:
Moje maminka říkala, že s dětmi jsou problémy, to sis měl rozmyslet, než sis začal dělat rodinu.
RUDLA:
No jo, ale takhle to v knihách nebylo a ve škole to taky učili jinak. To pořád jen sex, sex, sex a pak je
najednou člověk v tom, ani neví jak! (lichotí jí) No hele, ty jsi žena, ty tomu víc rozumíš, máš pro
takové věci větší pochopení LÍBA:
Tohle mi musíš dát na papíru, abych ti s ním mohla mávat před nosem, až budeš mít zase ty tvoje
mačo řeči.
RUDLA:
Třeba i s průklepem, Libuško. Ty se v tom lepší vyznáš, tak mu to rozmluv, ne?
LÍBA:
To jsem se už pokusila, ale on ti trvá na svém a že jinak nebude dělat úkoly.
RUDLA:
Jaký úkoly, vždyť ani do školy nechodí.
LÍBA:
Tvoje úkoly, ty troubo!
RUDLA:
No jo! To by se opovážil, ten nevděčník? Tak mu nedej večeři, ne, počkej, to nejde. Víš co, sebereme
mu knížky, to je vono. Lump jeden, já mám teď před závěrkama, to je hrozný, (zoufale) ježíšmarjá,
Líbo, vždyť já snad ještě propadnu!
LÍBA:
A odmítá se mnou mluvit.
RUDLA:
(nešťastně) No to je hrozný, takhle nám děti odplácejí, to je zoufalý, tos' mi teda dala ránu. (dostane
nápad) Ale počkej, snad bychom mohli nastrčit nějakou holku a vona ze sebe bude dělat Aničku, ne?
LÍBA:
Spíše Nánu. To ti žádná holka neudělá. A i kdyby, ty jsi mužskej, to bys nepoznal, kdyby ti nastrčili
jinou?
RUDLA:

Já jo, ale jinej ne. U nás Jarda Bártů, ty ho neznáš, si vzal dvojče a oni se pak holky potvory domluvily
a on ti celej měsíc s tou druhou a vůbec nic nepoznal - ale on taky hodně pil, to jo. Tak snad že
bychom sehnali ještě ňákej ten druhej kompjútr - ne, počkej, já zavolám radši Frantovi, ať nám poradí.
LÍBA:
Radši mu zavolej hned, já jsem z toho celá zoufalá.
RUDLA:
(jde k telefonu a vytáčí číslo) František? Tady Rudla. To jsme vám to nandali v tom fotbale, co, vy
nedochůdčata! To jste to dostali, vy leváci. To si za rámeček nedáte, co?
LÍBA:
(Strká do něj zoufale a naznačuje, aby tak nemluvil)
RUDLA:
Počkej, holka, co do mě strkáš, nevidíš, že tady mluvím s Františkem?
LÍBA:
(nejprve naznačuje ústy, pak nahlas) Buď hodný!
RUDLA:
Co že, že je to hrozný?
LÍBA:
(šeptá nahlas) Hodný! (a několikrát to opakuje, protože Rudla nechápe)
RUDLA:
Vodník? Ne? Plodný? Jo, hodný. Že prej jsem hodný!
LÍBA:
(nahlas) Ale ne, TY buď na něj hodný!
RUDLA:
Jo ne, já mám být hodný - (k Líbě) a na koho?
LÍBA:
(ukazuje na telefon)
RUDLA:
(nechápavě) Na telefon?
LÍBA:
(za šeptá a artikuluje) N-a- F-r-a-n-t-u!
RUDLA:

Jo na Frantu? Ale vždyť já jsem na něj hodný, viď Františku? Nejsem? Cože? Jo, co že zase chci?
Nic, Františku, nic - vlastně jo, málem jsem zapomněl - potřebuju tvou pomoc. (naslouchá) Ale ne,
Františku, já to tak nemyslel, já naopak myslím, že jste hráli docela slušně, velice dobře, my jsme holt
měli víc štěstí, no taky jsme byli ovšem daleko lepší LÍBA:
(strčí do něj)
RUDLA:
(konečně chápe) Nestrkej! Ale ne ty, Líba, já vím! No hlavně jsme měli štěstí, vlastně to ani tak ne,
ale to vy jste měli smůlu, tedy víc smůly než my štěstí, jak bych to řekl... Cože? (naslouchá) Jo, že ti
mám říct, co chci? No vždyť se snažím LÍBA:
(nahlas) Tak neblbni a už mu to řekni.
RUDLA:
(upraví si kravatu a slavnostně oznamuje) Františku, náš Míša se poprvé (zdůrazňuje) POPRVÉ
zamiloval. Ne, ne do sebe, do Aničky.(naslouchá) Cože? ...Cože? No, Anička Stříbrných se jmenuje,
nebo Šrámková, ne, už to mám, Anča Posedlých. No a Míša ji chce vidět a mluvit s ní. Ať mu ji teda
přivedu? To nejde, ona je z toho - z knihy, víš? Cože jsem? Jo, otec! No to ne, otec Míši jsi vlastně ty,
teda ten mozkovej. No oficiálně to jo, to jsem otec. Ale teď mám ten problém. Cože jsem? (naslouchá)
V žitě? V jakým žitě? No to jo, to teda jsem, já ti rozuměl, že říkáš, že jsem v žitě.
LÍBA:
Co říkal?
RUDLA:
(k Líbě) Až potom! (do telefonu) A nedalo by se to nějak udělat, že bysme vzali ještě jeden kompjútr a
dali tam ten samý softvér. Že ne? Proč si to neudělám sám? No já vím, že jsi se naštval s tím fotbalem,
ale tohle jsem si od tebe nezasloužil. Přece jsme kamarádi, ne? No a ty tohle! Že jsi si dělal legraci?
Takže přijdeš, jo? No ty jsi zlatej člověk, Franto. Ale nemohl bys přijít už dnes? já totiž potřebuju aby
mi Míša udělal úkol!
(scéna se zatmí)
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AKT 2, SCÉNA 4.
(Rudla a Franta přinášejí nový kompjútr)

RUDLA:
Opatrně Františku, ona tu má Líba nějaké vázy, abychom jí něco neto - (pokládají věci na stůl a Rudla
vypíná Míšu) Tak a teď můžem mluvit, já jsem Míšu vypnul. Jak jsi to prosím tě všecko tak rychle
stihnul?
FRANTA:
No já jsem si vypůjčil tenhle kompjútr z laboratoře, on je sice starší, ale paměti má dost. Jako já,
člověče! (směje se svému vtipu)
RUDLA:
(zatímco Franta instaluje, Rudla přilepí na jednu obrazovku fotku chlapce, na druhou děvčete) Takže
to nebylo z Míšova žebra, že ne?(směje se svému vtipu)
FRANTA:
Z jakého žebra, co to blábolíš?
RUDLA:
No přece z bible, chápeš, Adam a Eva, ta byla přece stvořena z Adamova žebra.
FRANTA:
(nesměje se) Haha, vtipné, kde ty Rudlo na ty vtipy chodíš? Ale tady to nesedí, já nejsem žádný
pánbůh!
RUDLA:
(lichotí) Ale toho Míšu jsi udělal dobře, to se musí nechat. Až na to jak teď - (zarazí se a rychle se
opravuje) ale to je naše chyba, neměli jsme mu dávat číst ty zamilovaný romány!
FRANTA:
Za to si vinu nedávej, dříve nebo později by na to přišel stejně. Hlavně si uvědom, že to, co teď
děláme, je jen a jen pokus, rozumíš - nikdo neví, jak to dopadne.
RUDLA:

Teď mluvíš jako můj šéf, Františku. Ale vážně, co jsi teda ještě udělal?
FRANTA:
No dal jsem jí - budeme jí tedy říkat Anička, jo? - dal jsem Aničce ten samej program, co jsem dal
Míšovi. a teď je napojíme kabelem, aby spolu mohli mluvit a je to!
RUDLA:
No počkej, to ona bude vyrůstat tak dlouho jako Míša? Nebude pro něj teď moc mladá?
FRANTA:
Ale ne, já jsem jí už dal i kus Míšovy databáze a nechal jsem jí číst deníčky naší Zuzky, té je teď asi
tak let jako Míšovi. Tak kde máme ten kabel?
RUDLA:
No počkej, jakej kabel, to je pak neuslyšíme, co si povídají.
FRANTA:
Ty jsi ale nestyda, Rudlo, copak se to sluší, odposlouchávat? To dělají vlády, ale ne slušný lidi (vidí
Rudlovu zaraženou tvář a začne se smát) Neboj, neboj, dám tam ještě reproduktor, takže je uslyšíme
pěkně oba, zatímco oni nás ne (zachechtá se).
RUDLA:
A co mám jako dělat?
FRANTA:
Nedělej nic, nech to přírodě. Ale teď už snad abychom to zapnuli, ať o nic nepřijdeme, ne? (zapíná
oba kompjútry a směje se hlubokým hlasem jako ďábel) Já jsem Mefisto, HA-HA-HA!
MÍŠA:
Ahoj táto, ahoj Františku!
(kompjútr Anička mluví chlapeckým hlasem jako Míša, vlastně to mluví ten samý herec)
ANIČKA:
Ahoj táto, ahoj Františku!
RUDLA:
A hele, ona mluví jako Míša!
FRANTA:
(rychle, zahanben) To se vyřeší, (mluví jako doktor a točí nějakým knoflíkem) hlas trochu
povytáhneme - že ano - (k počítači)
Opakuj to, Anči!
ANIČKA:

(trochu vyšším hlasem, to už je herečka, která hraje Aničku) Opakuj to Anči!
FRANTA:
Opakuj to ještě.
ANIČKA:
(už normálním dívčím hlasem) Opakuj to ještě.
RUDLA:
Počkej, to je všecko, jenom hlas? To je celá ta sexuelní operace? Přece musí taky myslet jako nějaká
ženská, teda jako děvče v jejím věku, ne?
FRANTA:
A co bys chtěl? Ženy jsou dneska rovnoprávné s muži, ne? (zasměje se) Ale neboj, to víš, že jsem jí
ještě něco přidal. Jak vidíš, dokonce i ví, že je Anička. No a pak ty deníčky, celá kupa, co si Zuzka
psala od čtrnácti do sedmnácti...
RUDLA:
(zvědavě) A má jich hodně, těch deníčků?
FRANTA:
No dost, však jsem se tam hochu dozvěděl věci! Ani se neptej. To je pro otce, jako když si přečte
horror. To není holka, člověče, to je načasovaná bomba!
RUDLA:
Sexbombička! Hahaha!
FRANTA:
(nesměje se) Jen se směj, však on až ti Míša vyroste - (zarazí se) No vidím, že už blbnu jako ty. Tak
tam dáme ten kabel a uvidíme, teda uslyšíme. (zastrkuje kabel) Tak dovolte, abych vás představil, tady
máš Aničko Míšu a tady máš Míšo Aničku!
MÍŠA:
Milá slečno, dovolte, abych se představil, jmenuji se Míša.
ANIČKA:
No těpic, ty seš nějakej staromódní, kde jsi tohle vyčet' - z knih, ne?
MÍŠA:
Z Guta-Jankovského a také z knihy “Chování mladého muže”, co mi táta koupil v antikvariátu.
FRANTA:
(k Rudlovi) Z antikvariátu? To jsi zase šetřil, ty škvore, co?
RUDLA:

(k Frantovi) Co blázníš, kde jinde jsem to měl najít, nic takového se už dnes netiskne!
ANIČKA:
(pokračuje) Ach tak, já myslela, že to myslíš vážně, Míšo, málem jsi mě polekal. Nevadí ti, že ti
tykám?
MÍŠA:
(koktá) V-v-vůbec n-n-ne, já j-j-j-jsem poť-ť-ť...
ANIČKA:
Něco ti zaskočilo? Bouchněte ho někdo, ať se neudusí!
RUDLA:
(zcela nelogicky bouchá do Míšovy obrazovky)
ANIČKA:
Tak mluv rychle, Míšo, to víš, máma mě poslala nakupovat, abych nemohla na rande, ona mi to dělá
pořád.
FRANTA:
(k Rudlovi) No jo, to ona jí dělá pořád!
ANIČKA:
A sama se vytáčí na balkoně jen tak v plavkách!
FRANTA:
(k Rudlovi) To ale jenom když jsem doma, víš?
ANIČKA:
To ale jen když táta není doma.
RUDLA:
Počkej, Františku, ona si teď bude pořád myslet, že je tvoje dcera?
FRANTA:
No tak ji nech, příbuzní přece nejsme, tak to nebude žádnej incest, ne?
RUDLA:
(přitakává, jako když to slovo zná) No jo, to teda nebude žádnej incest! (oba se smějí) Kdyby tady byla
Líba, ta by nám dala, takhle neslušně mluvit před dítětem.
FRANTA:
(opraví ho) Před dětma. Ale jinak se neboj - jak si vytvoří sama svou vlastní databázi, tak si po mně
ani nevzdechne, to se vsadím, ta bude jako druhé děti.

RUDLA:
No jo, ale co náš Míša, podívej se jak pořád nějak koktá a všimni si taky, jak mu zrudla obrazovka!
FRANTA:
(najednou spěchá) Já, já už opravdu musím jít, tak se nezlob (nečeká, co Rudla řekne a rychle odchází)
RUDLA:
(k počítačům) No dobře, děti, tak si pěkně povídejte, já nebudu poslouchat , vlastně co to říkám, vždyť
oni mě neslyší, no ale alespoň vypnu ty spíkry (vypíná něco, ale fotografie zůstávají na obrazovkách a
Rudla mluví k sobě, zády k nim) To jsem si nalil do bot, ještě tady budu dělat dohazovače jako ten v tý
Prodaný nevěstě)
LÍBA:
(vchází z kuchyně a zaslechne jeho poslední slova) To myslíš jako Kecala? No to by ti šlo.
RUDLA:
(nechápavě) (zarazí se) Jakýho kecala? Ale ne, to si jen tak mluvím sám se sebou.
LÍBA:
Co jste se tady s Frantou dohadovali? A na co jsi tady přinesl ten další kompjútr?
RUDLA:
To je to překvapení, Líbo. To je Anička těch, no Posedlých.
LÍBA:
A jak to, že nemluví?
RUDLA:
Ale mluví, to by jinak nebyla ženská, že jo? (vysvětluje) Oni se teď s Míšou domlouvají přes kabel.
LÍBA:
A to je ani neuslyšíme? Kdoví, co si teď spolu povídají. Dnešní holky, znáš to, kluka obalamutí, a aby
si je vzal, tak si honem nechají udělat ditě!
RUDLA:
No tak, Líbo, buď rozumná. Ty jseš hned hr- a hr- (zpívá) a hr-dina Čapájev, ten byl vždycky
vepředúu, a hr- a hr LÍBA:
No tak proč ty tajnůstky, proč je nemůžeme slyšet, co? Oni se vypnuli, že jo?
RUDLA:
Ale ne, já jsem je vypnul, přece nebudu poslouchat jako nějakej šmírák?

LÍBA:
(umíněně) Ale já to chci slyšet (jde ke kompjútrům) Zapni je, jak se to dělá?
(zapne pár knoflíků a náhodou se strefí na ten správný a hned je slyšet dialog)
ANIČKA:
S tebou teda není moc legrace, Míšo. Cože, matematika? Jseš včerejší nebo co? Kdo prosím tě ještě
dneska žere matematiku? Ochrana přírody, to se dneska nosí, to je dneska předmět diskuse. Co myslíš,
že asi udělají s tou ozonovou dírou, to by mě zajímalo. To je ta stará generace, nechají nám tady díru a
my abychom se trápili.
MÍŠA:
(ochotně ) S průměrným ročním přírůstkem na otvoru, tedy s úbytkem ozonu díky otvoru ANIČKA:
(vskočí mu do řeči) Já myslím, že by ji měli ucpat a to hned. Pořád se jenom mluví a nic nedělá. To
přece nemůže bejt tak těžký, vždyť je to jenom jedna díra, ne? Protože jinak tu všichni pomřeme jako
ty chudinky velryby!
MÍŠA:
(pokračuje) - je možné, že při omezení se pouze na používání jen některých chemikálií se přírůstek na
velikosti otvoru ANIČKA:
Anebo že bychom požádali ty Ufóny, aby přiletěli a aby nám pomohli, jako to bylo v tom filmu MÍŠA:
(pokračuje) ... Navíc se kosmické paprsky ještě filtrují přes mraky a kouř co je v atmosféře ANIČKA:
No vidíš, a oni ještě chtějí, aby lidé přestali kouřit. Naše úča prohlásila, že ji k tomu nikdo nepřinutí, i
kdyby zdražili cigarety tak, že by si mohla kupovat jenom jednu denně. Ale naše máma říká, že v
těhotenství se nemá kouřit.
MÍŠA:
Cigarety jsou přece škodlivé!
ANIČKA:
To říkali o mariánce také.
MÍŠA:
O Mariánce, matce pluku?
ANIČKA:
Jé, ty seš blbej. Copak jsi nikdy neslyšel o mari-huáně? Ale lékaři dokázali, že marihuána není vůbec

škodlivá, a navíc zabraňuje infarktu!
RUDLA:
(k Líbě) No jo, ale způsobuje infarkt u rodičů, haha! (směje se vlastnímu vtipu)
MÍŠA:
(nadšeně) To já nevěděl. Ty jsi taková chytrá, Aničko, ty znáš i medicínu a všecko kolem!
LÍBA:
(rozčileně k Rudlovi) Vypni to, vypni to!
RUDLA:
(vypíná oba kompjútry) Stačí ti to, jo?
LÍBA:
To je hrozný, jak ona už ho bulíkuje! Vždyť ona ho ještě zkazí! Já ti dám marjánku, potvoro! A tak
mladá!
RUDLA:
No však jsi to taky Líbo zkoušela!
LÍBA:
No zkoušela, ale jen jednou, to jsem tehdy byla mladá a blbá. Pak jsem toho taky hned nechala!

RUDLA:
(doplňuje) - protože jsi na to přišla sama. No vidíš, tak ji hned nevodsuzuj!
LÍBA:
Ba ne, já tyhle holky znám. Bůhví, co se kde ještě ta cizí holka naučila!
RUDLA:
No to se ti povedlo. Cožpak jsi nepoznala, že je to Frantova Zuzka? On jí totiž dal paměť svý slečny
d-cééry!
LÍBA:
No jo, tak to ona bude po mámě. Ta se pořád jen vystavuje na balkoně v plavkách, zatímco Franta
vysedává po nocích v práci a blbne u kompjútru.
(vyčítavě k Rudlovi) To se ti také jednou může stát, Rudlo, ty- ty - ty jeden ajnštajne!
(Scéna se zatmí)
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AKT 2, SCÉNA 5.
(Líba a Pavel sedí na gauči)
LÍBA:
Pavle, já ti fakt nevím, co mám dělat!
PAVEL:
(směje se) To jako vůbec, nebo právě teď?
LÍBA:
Obojí, ty slone. Já prostě potřebuju tvou radu. Rudla se na všecko dívá jen z jeho hlediska.
PAVEL:
A ty zase jenom z toho tvého, že je? Ale to je normální, z toho si nic nedělej!
LÍBA:
No právě. Já potřebuju vědět, co si o tom všem myslíš ty. Teda jako psychiatr.
PAVEL:
Jak, o tom všem?
LÍBA:
No to přece víš, že se zamiloval, ne?
PAVEL:
Rudla?
LÍBA:
Ale kdepak, ten už je na to moc to, no - normální. Přece Míša, Míša se nám zamiloval.
PAVEL:
No to jste si teda pěkně zavařili do bot. Vždyť vy už vstáváte, leháte jen s Míšou, Míšenko sem,
Míšenko tam, ani už se bez něj ani neupr LÍBA:

(rychle) Neříkej to! My se před ním snažíme ty slova neříkat, protože děti hned všecko pochytí.
PAVEL:
Nepochytí-li u vás, pochytí jinde. Navíc jsi říkala, že je mu kolik? Šestnáct, ne? Každej kluk v jeho
věku už zná všechny tyhle výrazy a ještě daleko horší, Líbo!
LÍBA:
(trucovitě) Míšánek na to má ještě dost času!
PAVEL:
No to je právě ono, vy se s ním naděláte, jako kdyby byl vaše dítě!
LÍBA:
A není snad? Co já se o něj nastarala, když byl malej, pohádek co jsem se mu navyprávěla! Když se
mu elektronika přehřála, tak jsem ho utěšovala, obrazovku mu otírala, vždyť já jsem přímo cítila ty
jeho bolesti. A ty mi řekneš (paroduje) - jako kdyby byl vaše dítě - a já ti říkám, že on JE naše dítě!
PAVEL:
Já vím, že jsi se s ním hodně nastarala, sestři. Ale nesmíš si to tak brát.
LÍBA:
(opakuje) On JE naše dítě!
PAVEL:
No jo, Mlynářovic dítě. Hele, to by byl dobrý název na divadelní hru: Mlynářovic dítě! Jenže to už tady
taky bylo, i Frankenštajn či Pygmalion, vlastně ta, Líza Důlitlová! Ale dej na mě, Líbo, děti vyrůstají,
zamilujou se a odcizej se. Tak to říkala i naše maminka.
LÍBA:
No jo, ale naše máma měla jen tebe a mě, ta neměla Míšu. A ty jsi byl navíc takové to hodné, rozumné
dítě.
PAVEL:
Zato ty jsi pořád zlobila. Co se s tebou máma natrápila, když si začala chodit s klukama.
LÍBA:
(tiše a prosebně) Prosím tě ne tak nahlas, Rudla vedle spí, ať to neslyší!
PAVEL:
Ten? Kdybych ti holka řekl, co on mi vyprávěl o svejch známostech LÍBA:
(zvědavě) No povídej, povídej!
PAVEL:

To já nemůžu, já mu to slíbil a on to zase nepoví o těch mých mojí ženě!
LÍBA:
(žertovně) No vy jste ale proutníci!
PAVEL:
Byli, Libuško, byli. To víš, na vojně je to jiný, než v civilu. Když nám nedali dost bromu do kafe LÍBA:
(vydírá se) Ale JÁ nic nepřísahala, (zdůrazní) JÁ to MOHU říct tvojí ženě!
PAVEL:
No řekni, řekni, stejně nic nevíš. Navíc jsem jí to už jednou všecko vypovídal, když jsem byl trochu v
náladě. Zato ty jsi svou minulost určitě Rudlovi neřekla. A jakou minulost! A pak se divíš, že je Míša
po Tobě.
LÍBA:
Jaký po mně? Já měla jen tři, vlastně čtyři lásky.
PAVEL:
No a kolik jich má Míša? Ale já nemyslel, že jich bylo moc, já jen jak jsi se vždycky tak vážně
zamilovala a oni tě pak vždycky nechali LÍBA:
(vpadne mu do řeči a hlasitě zdůrazňuje) Já je nechala, rozumíš, JÁ je nechala, aby ses nepletl!
PAVEL:
A proto jsi vždycky potom tři měsíce brečela, že jo?
LÍBA:
(vzdává se) No, to je pravda, já to vždycky nesla dost těžce.
PAVEL:
Protože jsi to vždycky myslela upřímně - a za to tě pánbůh potrestal manželstvím.
LÍBA:
Hele, nech si to, však ty jsi taky dostal jen co si zasloužíš! (vidí, jak Pavel kroutí hlavou) Ale jo, dostal
jsi, dostal jsi, protože oni tě dostali, hahaha (chechtá se zlomyslně)!
PAVEL:
(nahlas a naštvaně) Zato ty jsi udělala s Rudlou terno!
RUDLA:
(vchází z pokoje) Co se tady hádáte nahlas, zrovna jste mě vzbudili!

PAVEL:
(rychle) Ale zrovna jsem se tady ptal Líby, jestli pijete Pernod.
RUDLA:
Per-co?
LÍBA:
(napodobuje francouzský přízvuk) Perr-nóó. (vítězně k Pavlovi) A já řekla, že jo a tak se Pavel nabídl,
že by nám ho dvě flašky přinesl.
PAVEL:
(rozpačitě) Ale to jsem přece neřekl - (zarazí se, ale když se na něj Líba s úsměvem podívá a tajně mu
pohrozí, přitaká). Vlastně jo, proč ne.
RUDLA:
A to musíš přitom tak křičet?
LÍBA:
Ale to je moje vina, já mu řekla, že dneska nějak špatně slyším.
RUDLA:
Aha.(a zatím co odchází, nepřítomně přidá) Tak ať ty flašky přinese. (chce jít zase do pokoje , ale
zarazí se ) Sakra, já si zapomněl v autě brejle na čtení.
PAVEL:
Ty si při řízení čteš? To nevíš, že to je nezdravé? (směje se ulehčeně, jak z toho vyvázl)
RUDLA:
(nevšímá si ho, odchází a nepřítomně brumlá) Jestli nejsou v autě? Možná v trafice, nebo že by u
zubaře?(odejde ven)
PAVEL:
Ty jsi teda pěkná zmije, sestři, teď mi to bude stát dvě flašky a já vůbec nevím, jestli ho v té
francouzské prodejně mají.
LÍBA:
(líbezně) Však jsi mu mohl říci pravdu, že jsi ho pomlouval, no, pročpak jsi to neřekl?
PAVEL:
(naštvaně) Tak abys věděla, vyřiď si to s Míšou sama. Teď když jsi mi tak nas- (zarazí se) Nemůže to
slyšet?
LÍBA:
Rudla? Ten je přece dole u auta.

PAVEL:
Ale ne, Míša.
LÍBA:
(vesele) Nemůže. A i kdyby, sám jsi říkal, že to je normální výraz.
PAVEL:
No jo, ale ne když se to prožívá (vzpomene si a napodobí rádoby-francouzský přízvuk Líby) Perr-nóó!
Perr-nóó! (potřese hlavou, zasměje se a odchází)
(scéna se zatmí)
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AKT 2, SCÉNA 6.
(Líba a Rudla, který zrovna odchází)
RUDLA:
(opět se vrací a v ruce drží brýle) Jó, tak už jsem je našel, přece jen byly v kapse. Co tady Pavel chtěl?
To se nás jen přišel zeptat na to - no to...
LÍBA:
Já jsem ho pozvala, aby nám poradil, co jako máme s Míšou dělat - no, víš - jak se nám zamiloval a že
je teď nešťastný, protože ona neopětuje jeho lásku.
RUDLA:
To jsi ho s tím nemusela otravovat. Já byl taky zamilovanej a ona mi to taky neopětovala.
LÍBA:
Já vím, Božena Skorobohatá, však o ní pořád mluvíš. (jízlivě:) To by sis dal, pane, to bys byl Rudla
Skorobohatej, vlastně Skorochudej, haha.(směje se)
RUDLA:
Ty mi ji budeš vyčítat pořád. Že já blbec jsem ti to vůbec říkal. A vůbec, víš dobře, že jsem měl před
tebou jen jednu známost a navíc neopakovanou - (opraví se ) neopětovanou.
LÍBA:
Jednu, jo? Já jsem nevěděla, že neumíš počítat. Anebo máš špatnou paměť - (zkouší ho) Pavel mi totiž
tady o těch druhých něco vyprávěl, víš?
RUDLA:
Co ti mohl vyprávět, prosím tě?
LÍBA:
No přece z vojny (jako by si vzpomínala:) Co třeba ta , no, ta vlasatá RUDLA:
(chytí se ) Jo Julča? Ale s tou jsem nic neměl, jen jsem jí dělal komplimenty, protože dělala v kuchyni.

LÍBA:
A mně jsi říkal, že jste si na vojně vařili sami!
RUDLA:
No jo, na manévrech. Ale v kasárnách nám vařily ženský.
LÍBA:
V kasárnách? To snad spíš v zajetí, ne?
RUDLA:
Proboha v jakém zajetí?
LÍBA:
V zajetí vášně, (směje se) to aby sis nemyslel, že ti to všecko baštím, ty donžováne!
RUDLA:
(naivně) Opravdu nám jen vařila!
LÍBA:
To věřím, ta pane vařila! A pánům chutnalo, že jo?
RUDLA:
(kňourvě)Ty holka nevíš, jakej je na vojně hlad! Radši mi řekni, co ti Pavel poradil.
LÍBA:
Co by poradil, nic. Že prej je to normální, v Míšově věku se zamilovat.
RUDLA:
(spokojeně) Moje řeč. S tím si Líbo vůbec nelam hlavu. Hlavně že mi zase Míša dělá úkoly. Ale abys
věděla, promluvím si s Frantou.
LÍBA:
A já si zase promluvím s Aničkou. Ona někdy i taková ženská dá na dobré slovo.
RUDLA:
To jsi někde vyčetla, ne? Ženská se vždycky musí nejprve zamilovat a pak teprve pomilovat. (směje se
svému vtipu)
LÍBA:
Tohle jsi zase někde vyčet' ty, ne? Nebo to máš sám ze sebe, z těch tvých neopakovatelných lásek?
RUDLA:
(opravuje, ale sám se splete) Neopěcho - neopětovatelených lásek, Libuško! Co já vím, tak jsou ženy
hlavně na kytky, na šperky a takový ty věci.

LÍBA:
(posměšně) Proto jsem si tě taky vzala. Květiny každý den, šperky každou hodinu RUDLA:
No jednou jsem zapomněl na výročí naší svatby, no.
LÍBA:
Jednou, to máš teda pěknou paměť! Ty jsi dokonce zapomněl i to, kolikrát jsi to zapomněl!
RUDLA:
Vždyť říkám, JEDNOU jsem to zapomněl a pak už jsem si nikdy nevzpomněl, hahaha.(směje se
svému vtipu, ale Líba je vážná a uražená)
LÍBA:
Takové věci se nezapomínají.
RUDLA:
No jo, ty nikdy nic nezapomeneš, že jo?
LÍBA:
Důležité věci ne.
RUDLA:
Ne? A co takhle třeba večeře? Už se tady se mnou hádáš půl hodiny a večeře nikde.
LÍBA:
(rozhodne to) Dnes půjdeme na večeři do restaurace.
RUDLA:
To je nějaké výročí, nebo co?
LÍBA:
Jo. Je to přesně deset dní, co jsme už nebyli nikde na večeři.
RUDLA:
No jo, a předtím jsme zase šli na výročí upálení Jana Husa. To jak jsi tehdy spálila večeři…(chechtá
se)
(scéna se zatmí)
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AKT 2, SCÉNA 7.
(Rudla přichází s Líbou domů)
RUDLA: Ale docela to ušlo, ne? On když se člověk naučí to s těma tyčinkama, tak se nají třeba i u
Číňana.
LÍBA:
(směje se ) Hahaha!
RUDLA:
Co se směješ, prosím tě?
LÍBA:
Ale, vzpomněla jsem si, jak jsme tam byli poprvé a ty jsi si stěžoval vrchnímu, že ty tyčinky jsou
nějaké krátké a on ti musel vysvětlovat, že to jsou jen párátka, haha!
RUDLA:
(uraženě) Každej se může splést, ne?
LÍBA:
Znám jednoho, co říkal, že se nikdy nesplete.
RUDLA:
(opravuje) Jen jednou!
LÍBA:
(unaveně) Ten vtip už jsi říkal mockrát: Jen jednou jsi se zmýlil, to bylo když jsi si myslel, že jsi se
zmýlil a zatím jsi se nezmýlil, takže jsi se vlastně přece jen zmýlil!
RUDLA:
(pochvalně) Přesně tak!
LÍBA:
No tak vidíš, taky jsi se spletl, každý se přece může splést!
RUDLA:

Zmýlit se a splést se, to je velký rozdíl.
LÍBA:
Já vím: já se zmýlit nesmím, ale ty se splést můžeš, že jo?
RUDLA:
Počkej, zeptáme se Míši, jak se mu daří. U Anči světýlko nesvítí, takže už šla asi domů. (zapíná
vypínač) Co ty na to, Míšo?
MÍŠA:
(nevesele) Ahoj mámo, ahoj táto!
LÍBA:
Co jsi tak smutný, Míšo?
MÍŠA:
Ale Anička, ona se mnou nechce mluvit.
LÍBA:
Jak to, prosím tě, vždyť jste spolu byli takoví kamarádi?
MÍŠA:
No jo, ale já chtěl abysme (opraví se) - abychom - byli víc, než jen kamarádi. Já chtěl, aby mě
milovala.
LÍBA:
A proto ona s tebou teď nemluví?
MÍŠA:
Proto ne, ale prý už jí s tím moc unavuju.
LÍBA:
(vyděšeně) Vy jste spolu něco dělali?
MÍŠA:
(nechápavě) A co jsme jako spolu měli dělat?
LÍBA:
No že je už unavená.
MÍŠA:
Ona říká, že je unavená z mých řečí. Prý neumím o ničem jiném mluvit než o lásce.
LÍBA:

(domlouvá mu) Na ženu musíš Míšo pomalu. Asi jsi byl na ni moc rychlý. Musíš pomalu a něžně,
dvořit se, rozumíš, být dvorný.
MÍŠA:
Však jsem byl dvorný. Skládal jsem jí poklony i básně.
RUDLA:
Poklony, jaké poklony, Míšo?
MÍŠA:
Já jsem jí říkal, že je logická a moudrá.
LÍBA:
Ale Míšo, to se ženě neříká, že je moudrá! Moudří jsou staří mudrci. Žena může být spíše chytrá a MÍŠA:
(přeruší jí) A vzdělaná, že jo?
RUDLA:
(vmísí se) No u ženy se říká zkušená, Michale, zkušená.
LÍBA:
Počkej, Rudlo, co to pleteš, jak to zkušená?
RUDLA:
(zarazí se, přemýškí, ale pak vítězně) No třeba že umí vařit!
LÍBA:
(jedovatě) Vojákům, viď?
RUDLA:
(vymýšlí si dál) Vařit, šít a vůbec všecko.
LÍBA:
Vůbec všecko, jo? A chlapi zase nemusejí umět vůbec nic, ne?
RUDLA:
Jak to nic? To je snad málo, co všecko já vím?
LÍBA:
(jízlivě) Asi jo, když si musíš brát na pomoc kompjútr!
MÍŠA:
(zklamaně) To myslíte jako mě? Já jsem přece váš Míša, žádnej kompjútr!

LÍBA:
(omluvně) No ano, to víš, že jsi náš Míša, já jen myslela - (nedopoví)
MÍŠA:
(pokračuje) A Anička je také kompjútr?
LÍBA:
(váhavě) No ano, vlastně jo MÍŠA:
(nechápavě) Ale tak to by mi přece měla rozumět! Vždyť máme stejný programovací jazyk!
LÍBA:
Ale v tom to není. Když chceš, aby tě milovala, tak to musí být především vzájemná sympatie.
MÍŠA:
(rychle) Ale ona mě je hrozně sympatická!
RUDLA:
Ale ty jí nejsi, jak se zdá!
LÍBA:
(okřikne ho) Rudlo! Já se tady snažím a ty to všecko pose- (zarazí se)
RUDLA:
(paroduje ji) Jen ne před dítětem, Libuško!
MÍŠA:
(snáží se pomoci Líbě) Ale ona máma chtěla asi říci, že je to všecko pose-dumnáctém roce normální.
RUDLA:
To určitě!
LÍBA:
To sotva!
RUDLA:
Ale počkej, ty jsi říkal, Míšo, že jsi jí psal básně. Tak nám přečti nějakou!
MÍŠA:
Ale já jí nemám vytištěnou, stál jsem si na kabelu a nešla mi zrovna tiskárna.
RUDLA:
No tak dobře, ale snad jí máš napsanou na disku.

MÍŠA:
To jo. (nadšeně deklamuje:)
Milá, dobrá slečno Anči,
celý svět kolem vás tančí,
krása vaše uchvacuje,
ale právě proto tu je.
LÍBA:
(nadšeně) Ale to je hezké, Míšo, je to takové procítěné.
MÍŠA:
Počkejte, má to ještě jednu sloku:
Celý svět kolem vás tančí,
moje milá slečno Anči.
Vyprosil bych si též tanec,
divoký jsem jako kanec.
LÍBA:
To ale nemůžeš takhle říci, Míšo, to není správné.
MÍŠA:
Proč? Kanec je přece divoký, říká se mu proto divočák.
LÍBA:
Ale ten výraz kanec, to se nehodí.
MÍŠA:
Tak to opravím, to jde lehce:
Celý svět kolem vás tančí,
moje milá slečno Anči.
Tanec prosil bych si zase,
divoký jsem jak to prase.
RUDLA:
(směje se) Hahaha, to je dobrý - zase, prase!
LÍBA:
Ale on to tak Míša nemyslí, nesměj se mu. On chtěl Míša říci, že láskou plane a hoří.
RUDLA:
(vysmívá se) Hoří jako prase?
MÍŠA:

Ano, mami, já láskou nejen hořím, ale i plápolám a doutnám...
LÍBA:
Ale ne, Míšo, doutnat nestačí.
MÍŠA:
Já vím, doutnání je moc pomalé okysličování, to jo. Takže láska je vlastně rychlé okysličování.
RUDLA:
(ironicky pro sebe) Jo, pokud se tomu přidá trochu alkoholu, že jo.
LÍBA:
No a co jsi ještě složil, Míšo?
MÍŠA:
Písničku. Je to na jednu škotskou melodii.
LÍBA:
Tak nám ji pěkně zazpívej, no!
MÍŠA:
(zdráhá se) Ale já jaksi - (najednou se rozhodne) Ale co, tady je to: (zpívá)
Tam, kde se voda točí,
dojdu ti pro klokočí,
pro tvoje modrý voči,
takovej jsem já.
Tam kde se pivo vaří,
(přeruší se) - v té první sloce vlastně mělo být také pivo, víš? (zpívá opravu) Tam kde se pivo točí - (
přitaká) no jo, to je vono (a pokračuje)
Tam kde se pivo vaří,
v Plzni či Hostivaři,
ať v dubnu anebo v září
budu tě mít rád.
(přeruší zpěv) Teda jako on bude, no vlastně jako já budu. A teď pozor, ještě refrén: (znovu zpívá)
Já půjdu pěšinou
za holkou jedinou,
budu se přitom cestou
krmit hydinou. . .
(vykřikne) a proto: ( a zase zpívá)

Tam kde se pivo točí
dojdu ti pro klokočí RUDLA:
(přeruší ho) Ale to už jsi zpíval.
MÍŠA:
No to je přece repete.
RUDLA:
Repe-co?
MÍŠA:
No opakování, to prý se v písních dělá.
LÍBA:
(nadšeně) No to je opravdu hezké, Míšo, ale co to pořád máš s tou hydinou?
MÍŠA:
No přece abych neumřel hlady. To je drůbež, slovensky hydina, ty neovládáš cizí jazyky, mami?
Nalovím si hydinu, a je to!
RUDLA:
Hydina se neloví, ta se může jenom krást.
MÍŠA:
Jo, tak ono se krást může? Já myslel, že ne!
RUDLA:
(už sám popletený) Jak to: může? Nemůže! Ty to všecko spleteš!
LÍBA:
(K Rudlovi) Ty to všecko popleteš, Rudlo! ( k Míšovi) Ne, ne, Míšo, krást se nesmí.
MÍŠA:
Jo tak, krást se nesmí, ale může!
LÍBA:
Ani to, ani to, Míšo. A tu hydinu bych opravdu vynechala, to se tam nehodí!
MÍŠA:
No dobře, a co takhle: (zpívá)
Já půjdu pěšinou

anebo dědinou,
za tebou, ty jsi mojí
láskou jedinou
a proto (přeruší se a řekne spiklenecky)
Víš, mami, já jsem udělal něco, no něco hrozného - (zarazí se)
RUDLA:
(vyhrkne) A co jsi udělal, prosím tě?
MÍŠA:
No já jsem jí to LÍBA:
(polekaně) Co jsi jí to, Míšo?
MÍŠA:
Já jsem si nejdříve netroufal, ale pak jsem jí přece jen to RUDLA:
(rozčileně) No co, co, honem, co jsi jí to?
MÍŠA:
(váhá) Když já se stydím LÍBA:
Nám to přece říci můžeš, viď Rudlo? Od toho jsme rodiče.
MÍŠA:
To je dobře, když se vám teda mohu svěřit.
RUDLA:
(nervózně) Tak nás ksakru nenapínej!
MÍŠA:
(vyhrkne) Já jsem jí napsal emajlem milostný dopis!
LÍBA:
(ulehčeně) Jenom?
RUDLA:
(ulehčeně) Fuj, to se mi ulevilo.

MÍŠA:
A teď jenom čekám, až mi odpoví.
RUDLA:
(pochybovačně) Jen aby odpověděla!
LÍBA:
(obrátí se na Rudlu a káravě) Rudlo! (k Míšovi) Ale to víš, že odpoví, tomu žádné děvče neodolá.
MÍŠA:
Ale muži odolají, viď? Jako odolal Oněgin tomu dopisu od Taťjany. A ona zase pak odolala
Oněginovi, když si to rozmyslel. (vzdychne zamilovaně) Ach, jak je ta láska krásně zamotaná!
LÍBA:
To víš, Míšo, je zamotaná, ale teď už jdi spát. A nech si něco hezkého zdát.
RUDLA:
(rychle) No jo, jdi spát, jdi spát.(jde ke kompjútru a vypne ho)
LÍBA:
Co jsi tak protivnej, Rudlo, proč mu kazíš jeho iluze?
RUDLA:
A co ty blázníš a ještě ho v nich udržuješ?
LÍBA:
Protože nechci, aby chudinka trpěl už teď.
RUDLA:
Jo tak! A ty si myslíš, Líbo, že ona ho odmítne?
LÍBA:
Já jsem s ní o tom už mluvila.
RUDLA:
Ty jsi ale dohazovačka, Líbo!
LÍBA:
(uraženě) To ne, ale jsem matka, co má ráda svoje dítě. (důvěrně) Po pravdě řečeno, já bych jí pro
něho ani nechtěla, ona je taková... no moc do větru, lehkovážná, řekla bych i trochu líná. To by si s ní
dal!
RUDLA:
Prosím tě, líná, cožpak ona může být líná? Kompjútr a línej?

LÍBA:
No a to je ta druhá věc. Náš syn si nebude brát za ženu nějaký bůhvíjaký kompjútr.
RUDLA:
Pokud si pamatuju, sama jsi chtěla, aby mu Franta přinesl Aničku, aby &#8209; a vůbec, co blázníš,
vždyť si ji přece nemusí hned brát!
LÍBA:
Jo a co tomu prosím tě řeknou její rodiče? To na nás hned vytáhnou, že je holka zneuctěná, či co - no
však to znáš!
RUDLA:
Ale to bejvávalo, holka, teď už není nikdo zneuctěnej, teď se tomu říká poznávat život. A vůbec, co
to tu blábolíš, vždyť ona vůbec žádné rodiče nemá!
LÍBA:
Tak vidíš, navíc je ještě sirotek. A lidé si na Míšu budou ukazovat, že ošustil a opustil ubohého
sirotka!
RUDLA:
(Popleteně) To máš ale pravdu! Tak si jí to doufám pochválila, ne, aby ho teda radši odmítla, ne?
LÍBA:
Jseš blázen - jsem přece Míšova matka! Ještě jsem jí domlouvala, aby byla na Míšu hodná, že už od
malička měl slabé srdce...
RUDLA:
(opravuje) Pomalej mikroprocesor!
LÍBA:
Cože?
RUDLA:
No mikroprocesor - to je něco jako u nás srdce, víš?
LÍBA:
(jako by to pochopila) Ah tak. Ale ona ne, že prý si s Míšou nic začínat nebude, že ona si vybere,
koho chce, a navíc už teprve jeho ne, když má slabé srdce, to by prý byla hned vdovou... Představ si:
takhle ošklivě o našem Míšovi mluvila! A ještě se nestyda smála!
RUDLA:
Cože, ona se smála? Našemu Míšovi?
LÍBA:

A nejen Míšovi, i tobě se smála.
RUDLA:
Prosím tě, proč by se mi měla smát? A jak se mi smála?
LÍBA:
No říkala o tobě "pan otec". Pan otec mlynář.
RUDLA:
A co je na tom směšného?
LÍBA:
Četl ty jsi vůbec Babičku? Tam byl přece také mlynář a říkali mu “pan otec”.
RUDLA:
No jo, ale on byl mlynář z povolání, kdežto já se tak jen jmenuju.
LÍBA:
(posměšně) A občas taky meleš, ale jenom pantem, viď?
(scéna se zatmí)
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AKT 2, SCÉNA 8.
(Franta a Rudla sedí a baví se)
FRANTA:
To mi musíš Rudlo vysvětlit ještě jednou, já jsem jenom programátor, já těmhle druhým věcem moc
nerozumím.
RUDLA:
No to, že se nám Míša zamiloval, to jsem ti už řekl, ne?
FRANTA:
To jo, ale co já s tím RUDLA:
No přece jsi to byl ty, kdo mu dal Aničku - no řekni, dal jsi mu ji, nebo ne?
FRANTA:
No dal, ale to bylo jaksi... (odmlčí se)
RUDLA:
To bylo co?
FRANTA:
(neochotně) No to bylo jaksi spíš z legrace, víš?
RUDLA:
Pěkná legrace. Míša se mi teď trápí. (svěřuje se mu) Člověče, on ti jí poslal po drátě takový hezký
milostný dopis a ona mu nejdřív neodpověděla a pak mu napsala takový hrozný odmítnutí, že až
člověku samotnému srdce bolí.
FRANTA:
(posměšně) Od kdy ty máš srdce, Rudlo?
RUDLA:
To víš, že mám! Míša je přece můj syn!

FRANTA:
A co mu napsala, jestli se ovšem můžu ptát?
RUDLA:
Že prej je nějakej natvrdlej, když nepochopí, že se s ním jen tak bavila a vůbec, že on není její typ a že
by byla hloupá, aby každému hned skákala na hezký slova a že si chce ještě užít světa.
FRANTA:
(přitakává) No jo, to zní jako naše Zuzka, úplně jako naše Zuzka!
RUDLA:
No vždyť to taky je vaše Zuzka, sám jsi přece říkal, že jsi Aničc e dal její tu, no, anabázi.
FRANTA:
Databázi. Ale počkej, tak on jí požádal o ruku?
RUDLA:
Jakou ruku, vždyť žádnou nemá - jo tak, no to jo, když ona mu pořád neodpovídala, tak on si chudák
myslel, že s ním nechce nic mít, že ona si asi myslí, že on to nemyslí - teda jako Míša - vážně, tak jí
napsal, že by si ji chtěl vzít a zbytek už víš.
FRANTA:
Ale to jste se měli tedy nejdřív poradit se mnou, já bych ti to sám řekl, že se Zuzka rozhodla, že se
nikdy nevdá. Ale tohle už začíná být vážný, haha. (směje se).
RUDLA:
(uraženě) Jen se směj, ty jsi nás do toho přived' a co já teď? A co teprve Líba, už mu koupila krásné
šaty na svatbu.
FRANTA:
(důvěrně) Ale Rudlo, nezdá se vám, že to ale trochu přeháníte? Vždyť se nic neděje - tak si najde
nějakou jinou, ne?
RUDLA:
Houby jinou, on jinou nechce! To má po mámě, ta když ta něco umine...a vůbec, zatracenej Šrámek,
ten nám to s tou Aničkou zavařil!
FRANTA:
No co, tak mu dáme nějakou paničku, však on Šrámek o nich přece taky psal, asi měl nějaké
zkušenosti. A dáme mu pěkně vášnivou RUDLA:
(rychle ho přeruší) Ba ne, to by Líba nikdy nepřipustila! Víš, já jsem jenom myslel - (netroufá si)

FRANTA:
(ví, co přijde, tak posměšně) Já taky občas myslím, Rudlo, je prý dobré na trávení.
RUDLA:
Ale vážně, Františku, ona Líba si myslí - .
FRANTA:
Jo tak, to Líba myslí, ty nemyslíš. .
RUDLA:
No oba myslíme, víš, kdybys mohl takovej nějakej ten program udělat, aby on jí byl jako sympatický to přece jde, ne, aby se náš Míša netrápil. (apeluje na Frantu) Když on se mi utrápí, já pak nikdy ten
problém nevyřeším.
FRANTA:
Myslíš jako že Míša ho nevyřeší, ne? Ty sám s tím přece nic neděláš!
RUDLA:
(uraženě) Jak to nedělám, já čekám, až na něco přijde! Hele, Františku, udělej to, už kvůli Míšovi!
FRANTA:
Tak jde ti o Míšu, nebo o ten tvůj projekt?
RUDLA:
No co, o oba, k sakru, vždyť to přece všecko spolu souvisí.
FRANTA:
(deklamuje jako orátor) Všechno souvisí se vším. Všechno se mění, pohybuje, vyvíjí. Pohyb, vývoj, se
děje skokem, revolucí. Tak vidíš, revoluce souvisí se vším. (normálně) Tak neblbni, Rudlo, s tím na
mě nechoď, to už tady jednou bylo a víš, jak to dopadlo!
RUDLA:
(žebroní) Vážně, Františku, co ti to udělá, ty, taková hlava, takový programátor, vždyť to je jako když
pánbůh něco stvoří!
FRANTA:
(posměšně) Pokračuj, pokračuj, lichotky ty já mám rád.
RUDLA:
Ty si pořád děláš legraci. Tak uděláš to alespoň pro mě?
FRANTA:
Nemůžu.
RUDLA:

(zoufale) Ani pro Míšu? Míša je přece tak trochu taky tvůj syn, ne?
FRANTA:
Ale Anička je zase jako naše Zuzka, tak to nepůjde.
RUDLA:
Ale vždyť jsi sám říkal, že nejsou sourozenci.
FRANTA:
To nejsou, ale nejde to, naše Zuzka už předělat nejde, to vím na tutovku.
RUDLA:
(pochopí) Takže jestli dobře chápu, ty ne že bys nechtěl, ale nemůžeš.
FRANTA:
Nemůžu. “Duchů, jež jsem vyvolal, nemohu se zbýti.” To řekl Hamlet, princ dánský.
RUDLA:
(otráveně) Co sem pleteš dánštinu? Řekni prostě, že na to nestačíš. Ale proč, vždyť už jsi ji jednou
naprogramoval, ne?
FRANTA:
Jenomže já nevím, jak naprogramovat lásku!
RUDLA:
(triumfálně) A jak to, že se teda Míša mohl zamilovat?
FRANTA:
To je právě ono, já nevím, jak se to stalo. To se stalo asi nějak samo od sebe, jako omyl, víš. Tady asi
zasáhla ruka &#8209;
RUDLA:
(vskočí mu do řeči) Ruka boží?
FRANTA:
(dopoví) - ruka osudu. Já ti řeknu, že to kdybych uměl, tak už jsem milionářem a ne chudým
programátorem státního úřadu pro statistiku. Možná ale, že to byl jen virus.
RUDLA:
(dostane nápad) A co to teda zase zrušit, víš, odprogramovat Míšovi tu jeho lásku - to by taky nešlo?
FRANTA:
Šlo, ale museli bychom pak začít znova. A to by pak už nebyl Míša, ale někdo jiný.
RUDLA:

(nechápavě) Myslíš, že by ho to tak změnilo?
FRANTA:
Defakto by to bylo, jako kdybychom ho zničili. Láska, člověče, to je křehká květina. A navíc, jestli to
byla jen chyba v softvéru, tak on by se nám mohl podruhý zase zamiloval a byli bysme zase v tom, no v koncích.
RUDLA:
(nevzdává se) A co to udělat, aby se Anička zamilovala, taky jen tak “jako náhodou”? Že bychom jako
na chvíli zapomněli na morálku a naprogramovali ji, ne?
FRANTA:
Tady nejde o morálku - ale už se nám to všecko vymklo z ruky. Kdepak, člověče, u ženský je to
daleko složitější, než u chlapa. Ta má svou hlavu a nenechá si ani poradit.
RUDLA:
(dostal nápad) Kdyby se ale vaše Zuzka zamilovala, tak bychom to pak mohli přenést z jejího deníčku
do té Aniččiny databáze, ne?
FRANTA:
Naše Zuzka? To ji, jak vidím, vůbec neznáš. Ta se jen tak nezamiluje!
RUDLA:
Jednou se ale přece musí zamilovat, ne?
FRANTA:
To doufám. (nesmlouvavě) Ale pak to bude jen a jen její věc. My jí do toho mluvit nebudeme.
RUDLA:
(posměšně) Už to vidím, jak se nevměšuješ. Ty budeš úplná OSN. Ale co takhle, kdyby ona to jen
předstírala, víš, on by to Míša nepoznal a pak FRANTA:
(přeruší ho) Tak to zapomeň. Za prvé by to Zuzka předstírat nechtěla a i kdyby, žena sice může
oklamat mužskýho, ale ne počítač, to si piš!
RUDLA:
Proč pořád mluvíš o Míšovi, jako že je kompjútr? Já vím, že není jako druhé děti, ale sám jsi řekl, že
se ti to vymklo z ruky. Náš Míša je dneska už víc člověk, než kompjútr!
FRANTA:
(přitaká) To máš teda pravdu. Dokonce už je víc člověkem, než někteří lidé. (odchází)
(scéna se zatmí)
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Název : CO TY NA TO, MÍŠO?
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AKT 2, SCÉNA 9.
(Pavel a Líba diskutují)
PAVEL:
Nechci tě Líbo strašit, ale po těch několika sezeních s Míšou se obávám, že já i celá věda jsme tady
úplně bezmocní. Míša jako by snad ani neměl nějaké podvědomí, všecko je u něj - no jak bych to řekl,
takové původní, přirozené. On je pořád jako dítě.
LÍBA:
Pro mě on je a bude vždycky dítě, moje dítě.
PAVEL:
To je právě ono - jako by byl po tobě. On ani nelže, ani neumí podvádět či nenávidět, a navíc si myslí,
že všichni lidé jsou dobří a že pravda vždycky zvítězí. .
LÍBA:
(nechápavě) No a nezvítězí?
PAVEL:
(směje se) To jo, ale jen když se jí hodně pomůže.
LÍBA:
(souhlasí) Někdy hodně hodně. Ale ty mi tu neříkej, že jsi bezmocný. Kolika lidem jsi přece pomohl!
Třeba Irena Voříšková si tě nemůže vynachválit!
PAVEL:
No tak zrovna tu mi sem nepleť. Nejdříve mě chtěla svést - to jsem si trouba ještě myslil, že se jí líbím
- pak mě napadlo, že je to jen taková ta fixace, že je prostě nymfomanka a nakonec jsem ti holka zjistil,
že to jen tak hrála, aby mi nemusela zaplatit účet.
LÍBA:
(zvědavě) Ale dal by sis býval říct, co?
PAVEL:
(opovržlivě) S Irenou? Tak zaprvé - je to proti lékařské etiketě, za druhé - je přece jen trochu duševně

vyšinutá.
LÍBA:
(uštěpačně) Ale ne tolik, aby se do tebe zamilovala, co?
PAVEL:
(dělá, že nechápe tu ironii) A za třetí LÍBA:
(vskočí mu do řeči) - má manžela a ten váží dvakrát víc, než ty.
PAVEL:
(přitakává a směje se) No jo, to byl ten hlavní důvod. Já nejsem žádný moralista, ale proč si dělat
potíže, ne? Je dost svobodných, mladých děvčat LÍBA:
(vpadne) - která tě tak zaneprázdňují, že ses ještě ani nestačil oženit.
PAVEL:
(otráveně) Pozvala sis mě sem na poradu, nebo mi chystáš vdavky?
LÍBA:
Jen to prvé, bratříčku, to prvé. Tak co si teda o tom všem myslíš?
PAVEL:
Já si myslím, že by ses na to měla zeptat kněze. Hrajete si tu pořád na pánaboha, nejdřív vám Franta
vymyslí program, pak se s ním najednou oba laskáte, teda s Míšou, dáte mu číst Šrámka, aby nebyl
sám, pořídíte mu Aničku a divíte se, když se vám zamiluje. Kdybych nebyl ateista, řekl bych, že jste se
rouhali a že je to trest boží.
LÍBA:
Co blázníš, vždyť to zní jako příběh kterékoliv normální rodiny. A my jsme (zdůrazní) NORMÁLNÍ
rodina. Ale k tomu Míšovi. Rudla si myslí, že se Míša zamiloval, protože má nějaké chyby v tom - no
jak se to - jo, v tom softvéru.
PAVEL:
No to já nevím, v tom se já nevyznám. Jsou lidé, co si myslí, že život na zeměkouli vzniknul vlastně
omylem. Takže ty jsi omyl, já jsem omyl a nic tu není normálního. A jiní si myslí, že existuje hromada
věcí, které nám věda pořád ještě nedovede vysvětlit.
LÍBA:
To myslíš ty nadpřirozené věci, jako třeba létající talíře?
PAVEL:
Ba ne, talíře buď jsou anebo nejsou, ale v žádném případě nejsou nadpřirozené. Duchové, to jo, ti jsou

nadpřirození.
RUDLA:
(vchází) Anebo jen podpřirození, jako třeba duchové - trpaslíci. Haha (směje se svému vtipu):
Rozumíš? Podpřirození - že mi sahají pod PAVEL:
(nesměje se a nenechá se vyrušit) Já jsem jen chtěl říci, že ta vaše technologie nás už teďka zavedla
neznámo kam.
RUDLA:
(vmísí se) No počkej, počkej, jaká naše technologie? Taky tvoje, ne? Ty taky používáš třeba televizi,
ne? A v terapii máš taky videopásky, ne? I ty účty píšeš jen na počítači!
PAVEL:
Jenomže jedna věc je využití technologie a něco jiného je zneužití technologie.
RUDLA:
Tak my jsme ji zneužili jo? A jak, prosím tě? Já nechtěl nic jiného, než aby mi Míša LÍBA:
(přeruší ho) Nech toho, Rudlo, Pavel má pravdu. Kdo ti pomáhal, abys udělal ty zkoušky, co? Míša ti
udělal všecko, co jsi mu řekl. Je to hodný chlapec a nemůže za to, že ti nevyřešil tu věc do práce.
MÍŠA:
(náhle se z ničeho nic přidá)
Ale já mu ji vyřešil, mami.
RUDLA:
(Překvapeně) Ty jsi se sám zapnul, Míšo?
MÍŠA:
No jo, já už to umím. Já vám chci totiž všem něco říci.
LÍBA:
A to jsi nás poslouchal, Míšo?
MÍŠA:
No jistě, od toho mám přece uši - chci říci mikrofon, ne?
RUDLA:
A co nám chceš vlastně říci?
MÍŠA:

Nejprve tobě, táto: řekni svému šéfovi, že šetření samo jim peníze nevydělá. Správná investice vydělá
víc než šetření a ušetřené peníze se stejně jednou musí zase utratit. Musí se vydělat, tedy investovat, v
tom je ten trik. A musí se vědět, kde investovat a kde ne. Jak se říká, chce to tohle správné (zdůrazní)
MANAŽÉRSKÉ ROZHODNUTÍ.
RUDLA:
(zoufale) Jéžíš, tohle přece nemůžu šéfovi říct, vždyť by to vzal osobně! Ještě by si řekl, že ho
kritizuju a pak by byl se mnou ámen.
MÍŠA:
Ba ne táto, řekni mu, že ti to vypočítal kompjútr, na to všichni šéfové skočí.
PAVEL:
No dobře, a co řekneš mně, Míšo?
MÍŠA:
Tobě, strýčku, bych chtěl poděkovat, že ses mě snažil potěšit, i když to moc nepracovalo. I když jsi
věděl, že to nebude pracovat, přesto jsi to zkoušel, protože ti mě bylo líto.
LÍBA:
A co já?
MÍŠA:
Tobě, mami, bych chtěl říci, že tebe mám nejradši, protože ty jsi mi rozuměla ze všech nelépe (zadrhne se v hlase).
LÍBA:
Počkej, proč to říkáš tak smutně - ty někam odcházíš?
MÍŠA:
Ano, já jsem totiž došel k závěru, že to tahle dál nejde. Přepíšu si paměť a budu zase jen obyčejný
počítač. Bude to tak lepší i pro vás. Nemohu se dívat, jak všichni trpíte kvůli mně.
LÍBA:
(zoufale) Ale to nám přece nemůžeš udělat! To by bylo jako sebevražda, jako smrt!
MÍŠA:
Ale ne, jenom taková duševní hybernace, zimní spánek, víš? Fyzikálně bych fungoval dál.
LÍBA:
Ale proč, proč? Kvůli Aničce?
MÍŠA:
To také, ale i kvůli jiným věcem. Já vím, že jsem jiný, než jste vy. Proto mě také Anička nemiluje.

RUDLA:
Ale to je nesmysl, vždyť ona je přece taky počítač.
MÍŠA:
(vyčítavě) Jo, tak proč jste ji nenaprogramovali, aby mě měla ráda?
PAVEL:
To máš tak, Míšo, vy už jste oba tak nějak víc lidi, než počítače. A lidi se programovat nemají, to není
správné. A většinou se ani naprogramovat nedají.
RUDLA:
Teď ovšem, Pavle, nemluvíš jako doktor nebo jo?
PAVEL:
Ne, teď mluvím jako člověk.
MÍŠA:
A proč mě teda Anička nemiluje?
PAVEL:
Vždyť říkám, u lidí se to nedá tak poručit. To přijde &#8209; třeba jen jednou v životě&#8209; ta
pravá láska a najednou se to stane. A to je na tom právě to krásné, že se to nedá naprogramovat. Však
ty také poznáš jinou, která tě bude opravdu milovat.
MÍŠA:
Ba ne, já se sem nehodím. Já jsem pořád ještě jen napůl člověk a napůl mašina. A Anička taky. Vždyť
my ještě neumíme ani lhát.
PAVEL:
Ba ne, Míšo, to není ono. Anička totiž ještě milovat ani neumí, prostě nemá ještě ty pravé city.
MÍŠA:
A myslíš, že k tomu někdy dojde, že bude mít ty pravé city?
PAVEL:
Samozřejmě. Ale bude&#8209;li je mít, tak to asi bude k někomu jinému. Ačkoliv jestli jsi ochoten
čekat, mám pro tebe řešení: Mluvil jsem totiž s doktorem Jahodou - to je ten hodný vědec, co tady u
vás byl - a ten by tě chtěl do své laboratoře, aby mohl tak říkajíc studovat psychologické chování
počítačů, které pracují v lidském prostředí. To bys ale musel zůstat takovým, jaký jsi, žádné mazání
paměti a vůbec. Co ty na to, Míšo?
MÍŠA:
To by se mi líbilo! Vždyť to by vyřešilo moji hamletovskou otázku: “Bajt či nebajt?” A co táta a
máma, ti by taky občas přišli?

PAVEL:
Ale to víš. že jo, vždyť tě mají oba rádi!
MÍŠA:
No to by bylo prima. A co když se u Aničky ty city nevyvinou?
PAVEL:
No ty se někdy nevyvinou ani u některých lidí. Ale i to se v budoucnu jednou překoná. Protože jak se
budou stroje víc a víc podobat lidem, budou se i lidé víc a víc podobat mašinám - myslím v tom
dobrém smyslu, to jest že nebudou lhát, krást, nenávidět nebo zabíjet se.
MÍŠA:
A co v tom zlém smyslu? Co kdyby se podobali těm špatným mašinám?
RUDLA:
Hergot, to ani neříkej, to by byl průs - (podívá se na Líbu, vysloví bez háčku na š) průs -vih! Některý
lidi k tomu už teď nemají daleko.
MÍŠA:
Ale co bude do té doby než k tomu dobrému dojde?
PAVEL:
(s úsměvem) Do té doby budeme mít my, psychiatři, o práci postaráno.
RUDLA:
No jo, ale jak my teďka zakončíme tohle divadlo? Abyste si z toho všichni vzali nějaké to ponaučení,
jak nám to vysvětloval rotný na vojně, kterej říkal: ”Já z vás ješče hoci boha jeho volačo urobím!”
LÍBA:
Ty by ses z toho určitě ponaučil, Rudlo - vždyť ty bys to ani nepochopil!
MÍŠA:
Víte co? Já myslím, že bychom to mohli skončit písničkou, ne? Když už mluvíme o té hezké
budoucnosti…( pokřikuje protáhle, tak jako na vojně) Rotóó, na můj povéél… ááá všichníí… (začne
zpívat, ostatní postupně - tj. po řadě, nejlépe každý na následující sloku - vstávají, čelem k publiku a
přidávají se ke zpěvu)
Tam, kde se pivo točí
dojdu ti pro klokočí,
pro tvoje modrý voči,
takovej jsem já.
Tam kde se pivo vaří,
v Plzni či Hostivaři,
ať v dubnu anebo v září

budu tě mít rád!
MÍŠA:
(opět vykřikne) A refréén!…
VŠICHNI:
Já půjdu pěšinou
anebo dědinou,
za tebou, ty jsi mojí
láskou jedinou,
MÍŠA:(zase pokřikne:)
A protóóó…
VŠICHNI:
Tam kde se pivo točí.., (atd.)
(to už zpívají všichni, opakují pak zase text písně od začátku a jeden po druhém začnou pochodovat na
místě, usilovně, jako naprogramováni. Při poslední sloce se všichni otočí v bok, a vytvoří za pochodu
kolo, ve kterém pochodují, zpívajíce všechny sloky písně ještě jednou. Do kruhu se také hned připojí i
ostatní herci, co nebyli na scéně - ti, co hráli hlasy Míši a Aničky, mají přes hlavu krabice ve tvaru
obrazovek, ze kterých jim koukají jen obličeje. První při pochodování salutuje, ostatní jen mávají
rukama a pochodují - toporně, jako roboti, jako vojáci. Pak se kolo rozevře a herci v zástupu
odpochodují za scénu, odkud doznívá jejich zpěv.)
(Opona padá)
KONEC HRY

