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Kytice

Poãnou zpívat rozpustilou píseÀ, kterou
poutník pfieru‰uje sv˘mi recitacemi.)

BLUDIâKA
Sbor
(recitativ – voiceband)

Jezinky
Hoj pojdi s námi v lesní sluje
Kde vládne láska mír a klid
My víme co tû deprimuje
A dovedeme potû‰it

Je noc po svaté Hedvice
Na nebi temném hlubokém
Chvûje se svûtlo mûsíce
A letos jako pfied rokem
Nad moãálem rej bludiãek

Poutník
Mé srdce nepotû‰í Ïádnej
Mám k tomu dÛvod velmi pádnej
Zrádnou Franti‰ku

Zelen˘ jejich oãí svit
Poutníka láká v náruã zlou
KéÏ mohl by je uchopit
A utopit v nich touhu svou
Ten kdo je jednou uvidûl

Jezinky
Hoj zavedem tû v háje ‰umné
Jehliãí voní kvete vfies

Tu náhle v ‰eru vûtvoví
Postava temná zjeví se
Odkud Ïe kráãí – nepoví
A kam smûfiuje – neví se
Noãní ten chodec tajemn˘

1. jezinka
Kde chce‰ b˘t ‰Èasten kdyÏ ne u mne
2. jezinka

(Z povzdálí zaznívá píseÀ bludiãky.)

Kdy chce‰ b˘t ‰Èasten kdyÏ ne dnes

Poutník
Proã na Ïivota pouti chmurnou
Vypravila mne moje máÈ
Den je mi rakví noc je urnou
A cesta moje dalekáÈ

Poutník
Nebudu ‰Èasten nikdy více
Já k tomu dÛvod mám a sice
Zrádnou Franti‰ku
1. jezinka

Ve stínu Ïebrákovy hole
Îije se zle a nevlídnû
Jmûní jsem propil v coca-cole
Dûvãe mi prchlo do Vídnû

Hoj pojdi s námi v na‰e bydlo
Dokud nám loÏe nevystydlo
2. jezinka

Teì chodím jako tich˘ blázen
V dûravém ‰atû poutníka
Zimou a hladem doprovázen
Nemaje ani doutníka

My dovedeme dûlat v‰ecko
Co dûlaj lidi kdyÏ chtûj dûcko
Jezinky
Hoj pojdi s námi v lesní temno
A nebude ti nepfiíjemno

B˘val jsem samej Ïert a ‰vanda
Neznal jsem smutek ani nudu
Teì kol beder mi ‰pagát plandá
A dneska na nûm plandat budu
Já

Poutník
Vari za sedmery vrchy
Vari pryã vy lesní mrchy
Já chci Franti‰ku

(Poutník sejme provaz, kter˘m byl pfiepásán,
udûlá na jeho konci smyãku a tu si nasadí na
krk. Pak uchopí druh˘ konec provazu a
rozhlíÏí se po vûtvi, na kterou by jej uvázal.
DRAMATICKÁ HUDBA. Tu náhle kde se
vezmou tu se vezmou stojí zde dvû jezinky.

2. jezinka
Pojì, nech ho, s tím nic není!
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(Obû jezinky odejdou, jedna se pak je‰tû vrátí
s poslední v˘zvou:)

Hej neváhej a v rej se dej
A náruã smrti nehledej

l. jezinka

Sbor
Tanãí tanãí bílá víla
Tanãí tanãí noÏky bosé
NoÏky tanãí víla spílá
Poutníkovi zastesklo se
Poutníkovi víla spílá
Hned zase ho laskat jme se
U veselém plese v lese
Víla bílá potmû‰ilá

Neblbni, pojì bude sranda...
(Nepochodí a odejde.)
Poutník
JuÏ vyslovil jsem zase proklaté to jméno
Zrádná Franti‰ka. Tentokrát v‰ak naposledy.
Za nûkolik vtefiin ãi minut, jen co najdu vûtev
pfiíhodnou, která by snesla váhu mého tûla.
ProtoÏe není nic trapnûj‰ího, neÏ kdyÏ se chce
ãlovûk obûsit a ono se to s ním utrhne.

Víla
(je‰tû touÏebnûji:)
Hej neváhej a v rej se dej
Poutníku bledej
Hlavnû se nedej
A na Franti‰ku zapomeÀ

Víla
(vskotaãí na scénu a doráÏí na Poutníka.
Celého ho obtanãí a pak ho dokonce vábí
tancem do kulis. A co je hlavní – pfii tanci
ztrácí neustále hedvábné ‰áteãky, z nichÏ se
skládá její ‰at. Nakonec zbydou jen ty
nejnutnûj‰í.)

Poutník
Tobû se to fiekne! Ach má Franti‰ka, má
vyvinutá Franti‰ka! Zrádná Franti‰ka.

Sbor
(recitativ – voiceband, doplnûn˘ útrÏky
hudebních motivÛ.)

Víla
Se‰ trapnej s tou svou Franti‰kou! Já ti tu
dûlám zadarmo estrádu a ty nakonec fiekne‰
vyvinutá Franti‰ka.

Tanãí potmû víla bílá
Víla bílá potmû tanãí
Víla bílá potmû‰ilá
âilá potmû – tma jak v ranãi
Na pasece u jezírka
Tanãí víla – animírka

(A víla kvapnû sesbírá v‰echny ‰áteãky, které
z ní bûhem tance spadaly a otrávenû odejde.)
Poutník
(na‰el mezitím pfiíhodnou vûtev a vû‰í se.
Náhle ve své ãinnosti ustane a pozoruje
bludiãku, která poãne bloudit po scénû a
zpívá.)

Víla
Hej neváhej a v rej se dej
Sbor
Vesele se lesem nese
Îe tu v doubí poutník bloudí
A Ïe bílá víla v lese
O polibek libû loudí
Víla se kroutí a
Víla se natfiásá
Co tím chce mûsíci dosíci
U ìasa

Bludiãka
Tmou tmoucí svítí moje oãka
Svût˘lka zelená
PlíÏím se jako ãerná koãka
Hebká a ‰ílená
Topím se v tÛni
Tiché a chladné
Ve vlasech vÛni
Mûsíãních nocí
Obãas mi hvûzda
Do klína spadne

Víla
(naléhavûji)
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(Rozpoutá se dramatická hudba. Sbor
postupuje do popfiedí a zpívá:)

Mé nohy bosé do Ïabince
Nofií se slastnû
Ten zlozvyk ten jsem po mamince
Zdûdila vlastnû

Sbor
UÏ je v Pánu poutník ‰varn˘
Nenoste ho do lékárny
Nenoste ho na stfiedisko
KdyÏ uÏ není v˘chodisko
Amen

Stejnû tak jako barvu jehliãí
Která mi z oãí ãi‰í
Stejnû tak jako tûlo koãiãí
A nerozváÏnost my‰í
Po muchomÛrkách jedovat˘ch
Voní mÛj dech
Na tûle místo chloupkÛ zlat˘ch
Kvete mi mech
A náruã má je ãekárnou
A márnicí a rájem
V ní muÏi láskou zestárnou
A umfiou

Bludiãka
(vbûhne na scénu a lomí rukama.)
·el se mnou – já to vidûla
Na vlastní oãi jsem vidûla Ïe jde
Poutníãek – proutníãek
Najednou ‰kyt a teì leÏí v mechu
Nehybnû leÏí – tváfi jak mramorovou
A moje náruã zeje prázdnotou

Kdo má zájem?

Ach mocn˘ lesÛ pane
Dej aÈ se nûco stane

Poutník
Bûda, ten zpûv mi vniká pfiímo do srdce a já
zapomínám na Franti‰ku. Ne nesmím, nesmím
zapomenout na tu – na tu… jak se jmenuje –
na Franti‰ku. Ne, nikdy nezapomenu na – – –
boÏe na koho nezapomenu – – – na koho – na
koho – co? Jo nezapomenu. Co nezapomenu?
Bûda mi, bûda mi!

Pán lesÛ
(vejde)
Dûvãe – slza ti kane
Jsi celé pocákané
Bludiãka
Ach to se nûkdy stane
Îe srdce láskou vzplane
A osud fiekne: Ba ne
Kdo za to mÛÏe?

(Pfiistoupí k bludiãce:) PromiÀte, ale co dûláte
dnes veãer?
Bludiãka
Dne‰ní veãer chci trávit po boku
okouzlujícího muÏe.

Pán lesÛ
Já ne.

Poutník
NuÏe…

A teì mi fiekni, o co tady vlastnû jde. V‰echno
mi to pûknû povûz. Nemusí se to ani r˘movat,
hlavnû aby to byla pravda.

(Nabídne bludiãce rámû a odchází se smyãkou
na krku. Zbytek provazu táhne za sebou.)

Bludiãka
Jezinky mu ‰láply na provaz.

(Na scénu pfiibíhají jezinky a v poslední
okamÏik pfii‰lápnou provaz. Ze zákulisí se
ozve zoufalé zachroptûní.)

Pán lesÛ
A on si to nechal líbit?

1. jezinka
Tak a je to!

Bludiãka
Ano.

2. jezinka
Má co chtûl. Pofiád nemoh najít vûtev…
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Pán lesÛ
Kdo?

Bludiãka
Ano ano, on se taky vû‰el z ne‰Èastné lásky.

Bludiãka
Ten poutník, co se pfii‰el do lesa obûsit.

Pán lesÛ
Vidí‰. Tak nám to sem, prosím tû, neaplikuj,
my jsme jednou lesní havûÈ a toho si musíme
umût váÏit!

Pán lesÛ
Co mám s tûmi lidmi dûlat: konzervy mi tu
házejí, po vûtvích se mi vû‰ejí… Proã ti
neumfiel v náruãí? Od ãeho tû tu máme?

Bludiãka
Má náruã zeje prázdnotou...

Bludiãka
Jezinky mu ‰láply na provaz. Smyãka se mu
zadrhla a má náruã zeje prázdnotou.

Pán lesÛ
To uÏ jsi tady fiíkala asi pûtkrát. Já ti ho tedy
vzkfiísím a ty ho pûknû zahubí‰, jak se na
bludiãku slu‰í.

Pán lesÛ
Tak nebreã, on zase nûkdo pfiijde. Zná‰ lidi:
dûlají manka a pak se chodí vû‰et do lesÛ.

Bludiãka
... a náruã má je ãekárnou
A márnicí a rájem
V ní muÏi láskou zestárnou
A umfiou
Kdo má zájem?

Bludiãka
KdyÏ ale... já milovala jen jeho.
Pán lesÛ
A hrome, to je mi nadûlení.

Sbor
Pán lesÛ podle svého zvyku
Povolal sedum trpaslíkÛ
Povolal trpaslíkÛ sedum
By donesli mu pûknû pfied dÛm
By donesli mu pfied ch˘‰i
Bfiemeno tiché – nejti‰‰í:
Mrtvého poutníka

Bludiãka
Ach to se nûkdy stane
Îe srdce láskou vzplane
Pán lesÛ
UÏ s tím zase zaãíná‰? Jsi jednou bludiãka,
tak bluì, ner˘muj a lásku jenom pfiedstírej.

(Na pokyn Pána lesÛ pfiiná‰í sedm trpaslíkÛ,
coÏ jsou tfii dospûlí muÏi, nehybné tûlo
Poutníkovo. Pokládají ho na zem a LesÛ pán
vyjme z kapsy placatou láhev s Ïivou vodou.
Pokropí Poutníka a tím ho vzkfiísí. Celou tuto
akci popisuje sbor.)

Bludiãka
Copak milovat je tak hrozn˘ hfiích?
Pán lesÛ
Je to lidské. A jak je nûco lidského, tak si na
to dávej bacha. S tím jsou vÏdycky nakonec
potíÏe. Lidi si na sebe pofiád nûco vymej‰lej.
Napfiíklad peníze: na první pohled jsou to
docela roztomil˘ papírky a plí‰ky, ale jakmile
na to pfiistoupí‰, tak potom musí‰ platit i za
vodu. A láska – to je úplnû to sam˘. Zaãne to
nevinnû: PromiÀte, co dûláte dneska veãer...?

Sbor
Pár slov ãarodûjné fieãi
Pár krÛpûjí vody Ïivé
A pár bylin které léãí
Poutník Ïiv je jako dfiíve
Jako by se ze sna procit
Kouká kouká kde se ocit
Jezinkám zlé oãi planou
Trpaslíci zatím stranou
UvaÏujou o tom jak by
S Ïaludama hráli ragby

Bludiãka
Ano ano, to fiíkal.
Pán lesÛ
A konãí to potom na vûtvi.
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Bludiãka
UÏ je to tady zase! Ty by ses nám pofiád
jenom vû‰el. Jak vidí‰ provázek, nejsi k
udrÏení. To pfiece nesmí‰.

Poutník
Ó, bludiãko! Ó, bludiãko!
Pán lesÛ
To není Ïádná obludiãka. To je pûkná holka.
A teì v‰ichni zmizte. Necháme je tady o
samotû. Bludiãku a tady toho blouda, co se
nám tady vmû‰uje. – No je to koneckoncÛ
lep‰í, neÏ kdyÏ se nám tady vymû‰ujou.

Poutník
Vobûsím se, vobûsím se, uÏ jsem fiek!
Bludiãka
Ach bûda! KdyÏ ho odmítnu – obûsí se. KdyÏ
ho akceptuju – zahubím ho. Co si mám poãít?
– – Snad ho rad‰i akceptuju.

(Odejde a s ním i v‰ichni ostatní.)
(Na scénû zÛstává pouze Poutník s Bludiãkou.
Nesmûle se k sobû pfiibliÏují.)

Já totiÏ… moc ráda akceptuju…

Poutník
Miláãku, ty jsi ta nejpÛvabnûj‰í Ïena, jakou
jsem kdy poznal. A Ïe uÏ jsem toho vidûl!

Poutník
(netrpûlivû sleduje Bludiããinu samomluvu:)
AÏ si to dopovídá‰, dej mi vûdût!

Bludiãka
Miláãku
Já vlastnû nejsem vÛbec Ïena

Bludiãka
UÏ!
(Bludiãka a Poutník se obejmou. Zatím co se
objímají, vbûhnou na scénu Jezinky a kují
pikle.)

Poutník
Miláãku
AspoÀ to bude pro mne zmûna
Já v‰echny nové dojmy vítám
A pfiekvapení neodmítám

Jezinky
Cukrujte cukrujte
Hrdliãky hrdliãky
My máme my máme
Vás obû vás obû
V hrstiãce

Bludiãka
Miláãku
Já nevím jak bych ti to fiekla
Miláãku
VÏdyÈ ty se vrhá‰ v náruã pekla

Za chvíli pfiivedem
Franti‰ku Franti‰ku
KteráÏto kteráÏto
Zradila zradila
Ale teì lituje

Poutník
PfiestaÀ se hrome na mne mraãit
A pojì si rad‰i se mnou zaãít
Se mnou zaãít

Po lesích putuje
Hledá tu milého
Hocha upfiímného
Ta nafiíkat bude
Hííííííí

Bludiãka
Miláãku
Jen uhas v sobû lásky Ïáry
Má náruã promûní se v máry...

(Jezinky odbûhnou. Na scénû zÛstává Poutník
s Bludiãkou. Hudební motiv – nejprve voln˘,
získává na rytmiãnosti a vrcholí ve velmi
prudkém tempu. Poutník tanãí kolem
Bludiãky. Nejprve vláãnû, posléze rytmicky,
v závûru nesmyslnû v˘stfiednû. V okamÏiku,
kdy tanec vrcholí, pfiivádûjí Jezinky na scénu

Utec, poutníku! Utec, utec, utec a se mnou si
nezaãínej. CoÏpak neví‰, Ïe zaãátek je u mne
konec?
Poutník
Ne, s tím mne nikdo neobeznámil.
A odmítne‰-li mne, vobûsím se!
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V‰echno vlastnû zaãlo tehdy, kdyÏ si první
lesní bytost – lesní prabytost – pralesní
prabytost! – uvûdomila, Ïe nemá koho stra‰it.
A tak si vymyslela ãlovûka. Praãlovûka!

Franti‰ku, která v údûsu sleduje Poutníkovo
fiádûní. KdyÏ ji Poutník uzfií, zarazí se. Hudba
rázem ztichne.)
Franti‰ka
Devatero hor jsem pfiekroãila, sedmero jezer
pfieplavala, jednadvacatery potoky jsem
pfiebrodila, do jedné Ïumpy spadla – a to
v‰echno jen proto, bych tû tu naãapala.

Já vím, lidi tvrdí, Ïe si oni vymysleli nás,
mythologické stvÛry. A my zase tvrdíme, Ïe
jsme si vymysleli lidi. To je právû ta
dialektika. Ve skuteãnosti jsme se vlastnû
vymysleli navzájem. A fieknu vám, kdyÏ jsme
se tak vzájemnû vymej‰leli, museli jsme b˘t
nejspí‰ pûknû oÏralí. Jen se podívejte, co nám
z toho vy‰lo!

Poutník
Mlã ty vídnice! Sama‘s mi utekla do Bídnû!
Franti‰ka
Ale odpikolovala jsem si to krutû. A ty tu
zatím s nûjakou pobûhlicí...

My lesní havûÈ jsme vymy‰len˘ je‰tû celkem
slu‰nû, ale s ãlovûkem jsme ‰lápli vedle.
Nedomysleli jsme ho.

Bludiãka
Paní, kdo je u vás pobûhlice?

Pán lesÛ
To, Ïe se lidi mezi sebou vyhlazujou, to je
jejich vûc. To, Ïe nám tahají do lesÛ rádia, to
uÏ je hor‰í, ale budiÏ, aspoÀ se dovím, jak jsou
na tom âe‰i s vodníma tokama. Ale erotiku, tu
tady nechci vidût. Kdo se vyzná v mythologii,
ten ví, Ïe my, bájeslovné bytosti, jsme
ponûkud náchylní k tomuhle lidsk˘mu
ne‰varu. Já sám jsem mûl milostn˘ch afér
minimum. Daly by se spoãítat na prsech. Ale
tfieba zrovna taková Bludiãka, ta si velmi
ãasto plete moãál s mravním bahnem! On uÏ
Zeus, kdysi v dávnovûku, se nûco navyvádûl.
Tfieba s tou Lédou. Doma to potom
vysvûtloval – patrnû hexametrem – nesu nesu
koledu a upad jsem s ní na Lédu. Teì mi
dûlají starost Najády. Nedávno mû jedna
lákala na jezírko, Ïe pr˘ mi ukáÏe sbírku
‰keblí. A pfii tom se vám na mû tak divnû
‰keblila… Já ‰el – a kdyÏ jsme do‰li na místo,
zaútoãila. City. První útok jsem úspû‰nû
odrazil. Stáhla se do pfiedem pfiipraven˘ch
pozic. Kámasútry. A já kapituloval.

Franti‰ka
Paní, kdo je u vás paní? Taháte se mi
s chlapem po lesích a je‰tû mi nakonec
fieknete paní.
Bludiãka
Samozfiejmû, Ïe se tahám s chlapem po lesích.
Jsem jednou Bludiãka, tak nebudu prodávat
v obchodním domû kravaty. Lákám chlapy na
svût˘lko. To Ïe na to letûj, to je jejich vûc.
(Mezitím se tu objeví Jezinky a k˘vají
prstíkem na nudícího se Poutníka. Ten se nedá
pfiíli‰ pobízet, zívne si a pak se nenápadnû
vytratí s Jezinkami.)
Franti‰ka
Ty va‰e svût˘lka... KdyÏ já ve Vídni rozsvítila
u toho sv˘ho Forda dálkov˘ svûtla, blinkry,
couvaãky, mlhovky a stopky – to byste stála
jako tumpachová! – ProbÛh, kam se mi podûl
ten mÛj drahou‰!!

A kde myslíte, Ïe se to v tûch najádách vzalo?
Okoukaly to od vás! Nechoìte nám na rande
do lesÛ. Kazíte nám bludiãky, jezinky,
vodníky… Ná‰ vodník uÏ se napfiíklad odmítá
mejt lesní Ïínkou a doÏaduje se Ur‰uly
Andrejskové, která chodí pfies les pokaÏd˘ s
jin˘m.

Bludiãka
Jezinky!!! (Odbûhnou.)
Pán lesÛ
Ty nám tu dûlaj brajgl! To je zvlá‰tní, jak se
do nûãeho vmontujou lidi, tak je zle. Jak nám
tu bylo bez nich fajn – a staãí dva jedinci a je
po idyle.
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Pán lesÛ
Nechoìte nám stra‰it lesní duchy
Nechoìte nám kazit najády
Nechte si sv˘ kravály a ruchy
Pomluvy a fieãi za zády
StÛjte fronty pucujte si kliky
Zametejte si svÛj vlastní práh
Nenoste nám do lesÛ své zvyky
Zvlá‰tû ne ty ze kter˘ch jde strach

(Pfies scénu pfiebíhá nejprve Franti‰ka a za ní
Bludiãka. Obû postupnû zpívají.)

(Pfies scénu pfiejdou Jezinky, zavû‰ené do
Poutníka. Odzpívají si svou sloku a mizí na
druhé stranû jevi‰tû.)

Pán lesÛ

Franti‰ka a Bludiãka
Kde je ten padouch zrádnej
Kde je ten podvodník
Kde jen je ten
Kde jen je ten
Kdo mi du‰i svlík

A proto musím je‰tû dnes
Zapálit tenhle dûsnej les
Ve hlase sametovém
Mám sílu velikou
Já zapaluju slovem
Nûkdy i slabikou

Jezinky
Miláãku fiek jsi
Îe pr˘ jsme sexy
My nevíme
Co to slovo
Znamená

(Scéna vrcholí poÏárem lesa, pfii nûmÏ nastává
zmatek. V‰ichni, ktefií aÏ dosud úãinkovali,
objevují se zde v roli lesní havûti.)

Poutník
Na to si dámy
Pfiijdete samy
AÏ vás – ouha
Spálí touha
Plamenná

V‰ichni
Les je v plamenech
Les je v plamenech
UÏ plane plamen
S lesem je ámen
UÏ plane plamen
S lesem je zle

Pak poznáte
Co to slovo
Znamená
Pán lesÛ
MoÏná Ïe je‰tû dnes
Já spálím tenhle les
Kde zaãínají bujet lidské zvyky
Je léto a já jsem lesÛ král
V‰ak jestli to takhle pÛjde dál
Tak v zimû si mû kdekdo po‰le do trafiky
A proto musím je‰tû dnes
Zapálit tenhle dûsnej les
A proto musím je‰tû dnes
Zapálit tenhle dûsnej les
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POLEDNICE
U lednice dítû stálo
z plna hrdla zpívalo
Na tranzistor k tomu hrálo
do rytmu se k˘valo

Vlivem síly odstfiedivé
Plachetka kdyÏ zvedne se
Odhalí se hnáty kfiivé
BoÏe to je recese

Hudba kviãí nervy niãí
Nepeãe se peãenû
Cosi syãí na vafiiãi
Matka kfiiãí zdû‰enû

Kde se vzala bledá malá
Pod plachetkou perzóna
Dodnes nevím proã mi dala
Dvojit˘ho nelsona

Mléko prchá! Bûda bûda!
Nateklo mi do boty
Táta bude bez obûda
Pro tebe ty zlobo ty

A pak fiekla: naval dítû
Nekoukej tak zarytû
Na ta slova zaãla hbitû
Honit dítû po bytû

Zanech fivaní moje zlato
Hrej si – tu má‰ kohouta!
Jedva matka dofiekla to
Bouch bác! Letí do kouta

KdyÏ pak celá rozechvûlá
Dítû v rohu lapila
Pozval jsem ji kdyby chtûla
By se se mnou napila

Podlily se krví oãi
Povalené matiãce
Pozvedne se Povyskoãí
A pak fiekne kratiãce

Nejprve se upejpala
Pak se vrhla na whisky
Pro mû v domû nenechala
Nic neÏ prstÛ otisky

Pojì si proÀ ty Polednice
Pojì vem si ho tuláka
Stojí stojí u lednice
Nepracuje Huláká

Od té doby dnes a dennû
Jak poledne udefií
Malá bledá neprodlenû
Narve se mi do dvefií

Malá bledá tváfie divé
Pod plachetkou osoba
·kytá heká prská plive
Vichfiici se podobá

Vypije mi slivovici
Vypije i petrolej
Proto nikdy Polednici
Na dítû si nevolej
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·TùDR¯ DEN

Souzen˘ se zjeví hoch
Ve hladinû vodní

Dívãí sbor

Hoj mne pÛlnoc neleká
Ani liché vûdy
PÛjdu – vezmu sekeru
Prosekám ty ledy

Toã se a vrã mÛj kolovrátku
V svûtnici teplo u kamen
Ejhle adventu jiÏ na krátku
A blízko blizouãko ‰tûdr˘ den

MuÏsk˘ sbor
Hoj ty ‰tûdr˘ veãere
Ty tajemn˘ svátku
CoÏe komu dobrého
Nese‰ na památku?

Toã se a vrã mÛj kolovrátku
V‰e bude záhy jinaãí
Zakrátko jen po ‰tûdrém svátku
Îeni‰i si pro nás pfiikvaãí
I pfiijde mládenec – v srdci lásku
Dej ruku dûvãe rozmilé!
A dívka co pfiedla na zakázku
Svatební si ‰ije ko‰ile

Hokynáfii breviáfi
Tetfievovi hlu‰ce
Tmáfii jasnou lampy záfi
Kravám po v˘sluÏce

Toã se a vrã mÛj kolovrátku
Láska je víc neÏ Centrotex
Pfiedeme pfiízi na hebkou látku
A pfiitom s námi cloumá sex

âesnekoví kohouta
Upírovi drápy
Sleãnû pana Herouta
Karabáã na ãápy

MuÏsk˘ sbor
Hoj ty ‰tûdr˘ veãere
Ty tajemn˘ svátku
CoÏe komu dobrého
Nese‰ na památku?

Smí‰en˘ sbor
Nastala pÛlnoc – v‰ech nocí máti
PÛlnoc po ‰tûdrém veãeru
Marie Hana – jak raãte znáti
Za‰ly té noci k jezeru
Cestou si obû zpívaly v míru
Starou vánoãní koledu
A potom slavnû vysekly díru
Sekerou pfiímo do ledu

Hospodáfii ‰tûdrovku
Kravám po v˘sluÏce
Frantíkovi vûtrovku
Hrachu jeho druÏce
Kanárkovi semence
Pile zubní pastu
A pro na‰e kojence
Trochu toho chlastu

Haniãka skloní nad vodou líãko
Marie stojí vedle ní
Marie
Hano Haniãko zlaté srdíãko
Jaképak tam vidí‰ vidûní

Hana
Hoj já mladá dívãina
Srdce nezadané
Mnû na mysli jiného
Jiného cos tane

Hana
Ach vidím domek – mûsíãek vrhá
Svûtlo na ‰varnou postavu
ToÈ Václav Tomek – BoÏe on zdrhá
V‰ak já si pro nûj doplavu

Tam kde vrba hrbatá
Tajnû dolÛ k˘vá
Tam se modré jezero
Pod ledem ukr˘vá

Smí‰en˘ sbor
To fiekla dívka rozmilá
NaãeÏ do vody skoãila

Tam pr˘ dívce o pÛlnoci
Pfii lunû pochodni
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Vofiechovi pro zmûnu
Místo kosti bytnou
A zlatou‰ky na stûnu.
Pro ty kdo ji chytnou

A Ïe nebyl zrovna hic
Uhnala si zápal plic
MuÏsk˘ sbor
Hoj ty ‰tûdr˘ veãere
Ty tajemn˘ svátku
CoÏe komu dobrého
Nese‰ na památku?

Dívãí sbor
Nefiiìte se holky pudem
To se nevyplácí
Kdo se vrhá za pfieludem
Îivot pfii tom ztrácí

GentlemanÛm knoflíãek
Aby si ho zapli
Víle br˘le na klíãek
KapelníkÛm kapli

Hana
Já jsem kluka zahlídla
Ve hladinû k ránu
Pro nûho jsem nastydla
Dneska uÏ jsem v Pánu

Lidem dobrou náladu
Tfiikrát dennû lÏíci
A boÏímu hovadu
Do koryta píci

Marie
Já neplula za vidinou
Na bfiehu jsem stála
A t˘ rakve pod hladinou
Stra‰nû jsem se bála

Smí‰en˘ sbor
Nastala pÛlnoc – v‰ech nocí máti
PÛlnoc po ‰tûdrém veãeru
Marie Hana – jak raãte znáti
Za‰ly té noci k jezeru

Za chvíli v‰ak vodní tok
âernou rakev odnes
Îe jsem stála jako cvok
Tak jsem tady dodnes

Marie smáãí ve vodû ma‰le
V jezero hledí nesmûle
Zatím co Hana vedle ní ka‰le
·aty jí mrznou na tûle

Dívãí sbor
Nefiiìte se holky pudem
Dejte pfiednost strachu
My vám za to zpívat budem
Hop cum tralala

Hana
¤ekni mi fiekni zlatá Marie
Jaképak ty vidí‰ vidûní?
Marie
Haniãko Hano srdce mi bije
RozÏatá svíce – bílá lilie
A ãerná rakev vedle ní…

MuÏsk˘ sbor
Hoj ty ‰tûdr˘ veãere
Ty tajemn˘ svátku
CoÏe komu dobrého
Nese‰ na památku?

MuÏsk˘ sbor
Hoj ty ‰tûdr˘ veãere
Ty tajemn˘ svátku
CoÏe komu dobrého
Nese‰ na památku?

Penzistovi pro zmûnu
Dennû nûco k snûdku
Oldfiichovi BoÏenu
Natûraãi ‰tûtku

Bezradn˘mu radnici
Potápûãi svíãky
Pfiedákovi zadnici
V rámci slovní hfiíãky

Vojákovi struhadlo
Hrachu jeho pu‰ce
Kravám bednu na sádlo
SluÏce po v˘sluÏce
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Hoch
Spí‰ má panenko nebo bdí‰
Hoj má panenko tu jsem jiÏ
Snad ti to není nemilé
Pfii‰el jsem skrz ty ko‰ile

SVATEBNÍ KO·ILE
sbor
JiÏ jedenáctá odbila
A lampa je‰tû svítila
A lampa je‰tû hofiela
Co nad klekadlem visela
Na stûnû nízké svûtniãky
Byl obraz boÏí rodiãky
A pfied madonou prastarou
Kleãela dívka s kytarou

Dívka
Proã ‰edivá je tvoje pleÈ?
Jsi bled˘ – bled˘ jako zeì
Hoch
Snad moje tváfi je pobledlá
Snûdl jsem houbu nezdravou
Byla to bedla nejedlá
A skonãilo to otravou

Dívka
Maria Panno jsem dûvãe prosté
Nejsem taková jako ty
Maria Panno zpívám ti po sté
Bojím se bojím samoty
Mûla jsem smutná milého
Îivot bych dala pro nûho
Do ciziny se obrátil
Dotud se je‰tû nevrátil
Lhal kdyÏ mi fiíkal: Jakmile
U‰ije‰ pro mne ko‰ile
A routu svine‰ do vûnce
Vrátím se ke své panence
JiÏ jsem ko‰ile u‰ila
JiÏ jsem je v truhle sloÏila
Vûneãek z routy je tu téÏ
Panenku v‰ak uÏ nenajde‰
Maria Panno jsem dûvãe prosté
Nejsem taková jako ty
Maria Panno hfiích ve mne roste
Bojím se bojím samoty
Kytára uÏ mi nestaãí
TouÏím po písni jinaãí
Milého z ciziny mi vraÈ
Aneb mÛj Ïivot náhle zkraÈ

Dívka
Proã oãi tvé jsou zlé a vpadlé?
Co se ti stalo drah˘ Kadle?
Hoch
Oãi nech stranou dûÈátko
Jsou trochu chladné a já téÏ
Pojì se mnou jen a zakrátko
Na oãi myslet pfiestane‰
Dívka
Posaì se u nás na chvíli
Kam bychom v noci chodili?
âern˘ kafe ti uvafiím
A pak tû láskou obdafiím
Hoch
Ho den je noc a noc je den
Ve dne mé oãi tlaãí sen
Mûsíãek svítí na cestu
Já pfii‰el pro svou nevûstu

Sbor
Pohnul se obraz na stûnû
Íííííííí – vzkfiikla panna zdû‰enû
Lampa co temnû hofiela
Prskla a zhasla docela
A svût se zachvûl úzkostí
Kroãeje sly‰et na dvorku
Strach vnikl dívce do kostí
¤eãeno pfiesnû do morku
A ve tmû – dírou po suku
Do ch˘‰e vniklo bez hluku
Zjevení jako z pohádek
A sáhlo dívce na ruku

Sbor (kvílení vûtru)
Sólo
Byla noc byla hluboká
Mûsíãek svítil zvysoka
A ticho pusto v dûdinû
Vítr burácel jedinû
A on tu napfied – skok a skok
A ona za ním co jí krok
Psi houfem ve vsi zavyli
KdyÏ ty pocestné zvûtfiili
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Povûz mÛj mil˘ fiekni jen
Jak je tvÛj domek upraven
âistá svûtniãka? Veselá?
A zdali blízko kostela?

A vyli vyli divnou vûc
Îe-tû na blízku umrlec
Sbor (dûsivá kadence – fff)
Hoch
Pûkná noc jasná – v tu dobu
Vstávají mrtví ze hrobÛ
A neÏli zví‰ jsou tobû blíÏ
Má milá nic se nebojí‰?

Hoch
Kostel by byl celkem vzato k mání
Svûtniãka v‰ak není k popukání
Zvykne‰ si v‰ak na ní
Co to má‰ má milá za pasem?

Dívka
Ach co to vede‰ za fieãi
PfiestaÀ nebo ti uteãi
Rad‰i mi hochu fiekni pfiec
Îiv-li a zdráv je tvÛj otec
TvÛj otec a tvá milá máÈ
A ráda-li mne bude znáÈ?

Dívka
RÛÏenec s sebou vzala jsem
Hoch
Fuj – po babiãce klokoãí
Jako had tebe otoãí
Sbor
RÛÏenec vzal a zahodil
A byli skokem dvacet mil
A byla cesta níÏinou
Pfies vody luka baÏinou
A po baÏinû po sluji
Modrá svûtélka la‰kují
A Ïabí havûÈ v potoce
Pohfiební píseÀ skfiehoce

Hoch
Moc má panenko moc se ptá‰
Jen honem pojì v‰ak uhlídá‰
A co má‰ milá v pravici?
Dívka
Nesu si kníÏky modlící
Hoch
Zahoì je pryã – to modlení
Je tûÏ‰í neÏli kamení

Hoch
Pûkná noc jasná – v tu dobu
Spûchají Ïiví ke hrobu
A neÏli zví‰ jsi hrobu blíÏ
Má milá nic se nebojí‰?

Sbor
KníÏky jí vzal a zahodil
A byli skokem deset mil
A byla cesta v˘‰inou
Skalami lesní pustinou
A v rokytí a v úskalí
Divoké feny ‰tûkaly
A kulich hlásal povûsti
Îe-tû nablízku ne‰tûstí

Dívka
Ach podle mého názoru
Bylo jiÏ dosti horroru
Zalezme rad‰i do stohu
Zaujmout vhodnou polohu
Je první máj – je lásky ãas
Hrdliããin zve ku lásce hlas

Hoch
Pûkná noc jasná – v tento ãas
Mrtví s Ïiv˘mi chodí zas
A neÏli zví‰ jsou tobû blíÏ
Má milá nic se nebojí‰?

Hoch
Co to má‰ dûvãe za zvyky?
Recitovati klasiky!
A co má‰ na té tkaniãce?

Dívka
CoÏ bych se bála – Tys se mnou
Má‰ o mne péãi dojemnou

Dívka
To kfiíÏek po mé matiãce
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Hoch
Co má‰ v uzlíku má milá

Hoch
Hoho – to zlato proklaté
Má hrany ostfie ‰piãaté!

Dívka
Ko‰ile co jsem u‰ila

Sbor
KfiíÏek utrh a zahodil
A bytí skokem tfiicet mil
Tu na planinû ‰iroké
Stavení stojí vysoké
Úzká a dlouhá okna jsou
A vûÏ se zvonkem
Nad stfiechou

Hoch
Doufám Ïe noãní neboÈ den
M˘m spádÛm není naklonûn
Hoj kamarádi za pár chvil
Obleãeme se do ko‰il
Noc temná vládne nad krajem
My se Ïivou si pohrajem
(Pfií‰ern˘ chechtot umrlcÛ)

Hoch
Hoj má panenko tu jsme jiÏ
Nic má panenko nevidí‰?

Dívka
Ó nech mû jiÏ ó nech mû tak
Div˘ a hrozn˘ je tvÛj zrak
TvÛj dech otravn˘ jako jed
A tvoje srdce tvrd˘ led

Dívka
Ach vidím vûÏe kostela
Hoch
Chtûlas to – nebo nechtûla?

Hoch
Léta’s po lásce touÏila
Léta ses pro ni souÏila
Má‰ za ty dlouhé za roky
Na mofie lásky nároky
Dostane‰ ji i s úroky

Dívka
Ale ten hfibitov – kfiíÏÛ fiad
Hoch
To nejsou kfiíÏe – to mÛj sad

(Skladba vrcholí kakofonickou pasáÏí,
pfii které umrlci se vrhají na nebohou
dívku za odporného huhlání. Dívka s
nimi zápasí, hudbou proráÏí zoufalé
dívãiny v˘kfiiky. Skladba je zakonãena
pfiekvapivû náhle.)

Sbor
Tu dûvãeti se zazdálo
Îe o tak˘ sad nestálo
A mil˘ kter˘ vstane z már
Nebudí správn˘ lásky Ïár
I zachtûlo se dûvãeti
Nenápadnû mu zmizeti
On ale prokouk její spády
A zavolal si kamarády
NeÏ mohlo dûvãe uprci
Obklopili ho umrlci

Sbor
AÈ nám to
Pan Erben
Promine
Îe konãil
Hepyendem
A my ne
Ráno kdyÏ lidé na m‰i jdou
V úÏasu státi zÛstanou
V ko‰ilích bíl˘ch jako sníh
Válí se kousky umrl˘ch
A na Ïulové mohyle
Zfií tûlo dívky spanilé

Sbor umrlcÛ
Pokud není nutno
Nejíme a nepijem
A kdyÏ je nám smutno
Zpíváme si rekviem
Rekviem
Rekviem…
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A pátek není dobr˘ den
Nechoì dceru‰ko k vodû ven

VODNÍK
/I./

Vyprávûã
Nemá dceru‰ka nemá stání
Nikdo jí v praní nezabrání
Nedbá na radu matãinu
Sbalí prádlo a svaãinu

Vyprávûã
Na topole nad jezerem
Sedûl vodník pod veãerem
Na topole pod mezí
Jedl vodník hovûzí

Namoãí ‰átek — lávka rupne
A tak v ten pátek dûvãe zpupné
Skonãí svÛj Ïivot v jezefie

Vodník
Zpívám jak mi zobák narost
O tom Ïe mám velkou starost
AÈ se nikdo nedoví
Îe to Ïeru syrov˘

Vodník
A bude teplá veãefie
/III./

Chybí mi tu milující
Îena která na ohni
Pokrm tepl˘ pfii mûsíci
Pro vodníka uklohní

Dívka
Nevesely truchlivy
Jsou ty kraje rybí
Není to tu vo‰kliv˘
Nûco mi tu chybí

ZáleÏí to na náhodû
KdyÏ tak holky chodûj k vodû
Snad pod jednou rupne lávka
A pak bude
A pak bude
Teplá pfiesnídávka

Nevesely pochmurny
Jsou ty kraje ‰eré
Potápûãi to tu svûdãí
Mû to tady Ïere

/II./
Vyprávûã
Ráno raníãko panna vstala
Prádlo si v uzel zavázala

Chybí mi tu nûha lidská
Jablonû a mraky
Na ryby jsem alergická
A na raky taky

Dívka
PÛjdu matiãko k jezeru
·áteãky sobû vyperu

Nevesely zeleny
Rybníci a fieky
Scházej mi tu jeleny
Za to jsou tu ‰neky
/IV./

Matka
Ach nechoì nechoì na jezero
ZÛstaÀ dnes doma moje dcero
Já mûla zl˘ té noci sen
Nechoì dceru‰ko k vodû ven

Vyprávûã
A zde se nám poãne pfiíbûh
mírnû li‰it
Od pÛvodní verze

O ãern˘m koni se mi zdálo
Se kter˘m dûvãe karty hrálo
Dvû vdovy v dáli plely len
Nechoì dceru‰ko k vodû ven

jak nám ji napsal
pan Karel Jaromír Erben
Na scénu vstupuje
nová postava.

âernej kÛÀ svûdãí o ne‰tûstí
Dvû vdovy v dáli prÛser vû‰tí
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Vyprávûã
Chudák vodník jásá
Dûkuje sv˘ Ïenû

·varn˘ truhláfi Petr
Dopil svoji dávku
Pak si obul svetr
A ‰el spravit lávku
ProtoÏe mûl v hlavû truÀk
Omylem do vody ÏbluÀk

Vodník
BoÏe to je krása
Tepl˘ jídlo dennû
Tak jsem si to vÏdycky pfiál
Na topole podle skal

Nejprve se zmítal
Vodu ‰lapal chvíli
Prskal hekal ‰kytal
Pak mu do‰ly síly
Slunce hfiálo kvetl bez
Truhláfi Petr ke dnu kles

Vyprávûã
Zatím truhláfi Petr
Sem tam chodí po dnû
Nacucanej svetr
V botách vody hodnû
Prozpûvuje si tu
PíseÀ plnou citu
Tu co uÏ jste sly‰eli:

A na topole podle skal
Zelen˘ muÏík zatleskal
A na topole
Zelen˘ muÏík
Podle zatleskal
/V./

Truhláfi
Miláãku
Já myslím na tû kudy plavu
Mám tv˘ho tûla plnou hlavu…

Truhláfi
Miláãku
Neumím lháti ani krásti
Miláãku
Podnapil˘ jsem pouze z ãásti
Mám touhu která nezná meze
A sice touhu po tvé nûze

/VII./
V‰ichni
KdyÏ se vodník Ïenil
Bylo plno slávy
Starosvati – ãerní raci
A druÏiãky – krávy

Dívka
Miláãku
Tv˘ tváfie háraj muÏn˘m rysem
Miláãku
Tv˘ tváfie laskat chtûla bysem
Je pfieci vûcí dávno známou
Îe hezké ho‰i srdce lámou

KdyÏ se vodník Ïenil
To se dûly vûci
Starosvati – ãerní raci
A svûdkové ‰neci

Truhláfi
Buì mou dámou

KdyÏ se vodník Ïenil
To vám bylo jídla
Starosvati – ãerní raci
Ministranti – ‰ídla

Oba
Miláãku
KdyÏ uÏ jsme se tak ‰Èastnû se‰li
Miláãku
Nûco si spolu zaãnem chce‰-li…

KdyÏ se vodník Ïenil
To prej bylo bublin
Starosvati – akrobati
A druÏiãky – ‰keble

/VI./

/VIII./
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Vyprávûã
Dívenka se Ïenou stala
Ach jak je to prosté
Jednou jen se milovala
UÏ jí bfií‰ko roste

Vodník
Jak je moÏn˘ Ïe to dítû
VÛbec není zelen˘
Truhláfi
(v dáli)

Za ãas na‰la pod leknínem
Dítû s tváfií nûÏnou
Hastrman se opil vínem
A ten truhláfi reÏnou

Miláãku
AÏ najdu r˘m na slovo vá‰eÀ
Miláãku
O tobû sloÏím pûknou bá‰eÀ...

A kdyÏ vodník vystfiízlivûl
Zaãal fivát jak ‰ílen˘
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Král
Jaká to krása! Já zapomínám na ÏízeÀ a
zmocÀuje se mne touha. Ouha! Musím
ji mít. Dívãino, svobodna-li je ruka tvá,
staÀ se mou Ïenou. Ne-li, fiekni mi, kdo
je tv˘m muÏem a ostatní uÏ zafiídím.

ZLAT¯ KOLOVRAT
Král
Hola hej, otevfite mi dvefie! Holala hej
dohola!
Zbloudil jsem na lovu a vyprahlo mi.
Za hrnéãek vody odmûním se vskutku
královsky.

Dorka
Ach, pane, já nepoznala dosud muÏe, a
s tebou pÛjdu ráda, pakliÏe máÈ to
dovolí.

Dorka
(vyjde se dÏbánem) Ach, Ïízniv˘
poutník!
Îízniv˘ poutník, to je moje! Tak ráda
konám dobré skutky…

Král
A kde je dívãino, tvoje máÈ? Nikoho tu
nevidím.

Jsem dívka ãistá jak studánka lesní
Aã kolem Ïivot pulsuje a bûsní
Mne se ta vfiava net˘ká

Dorka
To bude nejspí‰ proto, Ïe tu nikdo není.
Má nevlastní máti ode‰la s mou
nevlastní sestrou do mého nevlastního
mûsta. Zejtra se obû vrátí a pak uÏ se s
nima Àák domluvte. (Odskotaãí.)

Já zavrhuji v‰echno negativní
O‰klivá slova LeÏ a Humor pivní
Mé srdce nûhou pfiet˘ká
Pláãu a pláãu nad svou sestrou
I kdyÏ je pouze nevlastní
Minulost má jak fangli pestrou
A v‰ichni jsme z ní ne‰Èastní

Král
(je‰tû chvíli hledí smûrem, kter˘m mu
dívka zmizela s oãí… a je‰tû chvíli… a
pak s povzdechem odejde.)

Já v zimû sypu ptáãkÛm zrní
âi drobím buchtu makovou
Zatím co sestra pfies den chrní
Neb ona uÏ jest takovou

l
Král
(vstoupí vzápûtí na jevi‰tû druhou
stranou a v pfievleku. Je uÏ dal‰í den.)
Hola hej! Heja heja! Otevfite mi dvefie,
aÈ spatfiím to své potû‰ení!

Jsem vrána bílá
Jako mléko
Tichá jak víla
Spanilá
Lilie která
Nedaléko
Kalichy kvûtÛ
Rozvila

Matka
Copak nám nese vzácn˘ host?

Jsem bílá vrána
V ãern˘m hejnu
A du‰e mé vzlet
Sokolí

Král
Tû bÛh! To je podû‰ení a ne potû‰ení! A
co nesu? Nic nenesu! Naopak, odnést si
chci. Tvou dceru jsem si zvolil za Ïenu.
Tu tvou nevlastní.

âní jako hradba Karl‰tejnu
Nad bahním mravnem
Okolí
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Matka
(která se pfii pfiedposlední vûtû
rozzáfiila, pfii poslední zvadne.) Kdo
jste, cizinãe?

Kou‰u si kou‰u nehty z nudy
Do hfiíchu klesám neúnavnû
A cloumají mnou nízké pudy
(Naru‰ená jsem hlavnû mravnû)
Já kazím mládeÏ – svádím vdovce
A ctnost mne Ïádná nezdobí
¤íkají Ïe jsem ãerná ovce
Spratek co zmatek pÛsobí

Král
Jsem králem této zemû a mohla bys mû
znát z po‰tovních známek. Zfiejmû málo
pí‰e‰!

Já ãerná ovce
V tûle bíl˘m
Vlãice v rou‰e
Berana
Kdekdo si myslí
Îe se m˘lím
A já jsem zatím
Prolhaná

Matka
Jak moc pí‰u, do toho nikomu nic není.
Zajímavûj‰í je, Ïe mám dobré nápady.
Dám ti dceru, dám, ale svou vlastní. Je
stejná jako ta druhá, ale mnohem líp
pfiede. Její nit – toÈ hedváb.

Já ãerná ovce
V bíl˘m stádu
Podlá a dûsnû
Zh˘ralá
Mám smysl hlavnû
Pro parádu
Piju a kradu
Tralala

Král
Seru na hedváb, babice! Vykonej, co ti
porouãím nebo bude‰ o hlavu del‰í.
Matka
Snad krat‰í, milosti.
Král
Del‰í. Vidím, Ïe tû je‰tû nenatahovali
na Ïebfii. Zejtra aÈ je tvá nevlastní dcera
na hradû, nebo…

Král
(chvíli sedí ‰okován a pak fiekne své
poslední slovo.) Chci tu nevlastní. Zítra
ve ãtrnáct hodin ji chci vidût na
Kfiivoklátû!!! (Odejde.)

Daisy
(vbûhne na scénu taneãním krokem a
poãne vyz˘vav˘mi pohyby oblbovat
pfiekvapeného krále.)

Matka
ToÏ dûcka! Na co ãekátû? Chystajtû sa!
(V‰ichni odejdou ze scény.)

Dorka
(vykfiikuje do pfiedehry) To je ona, má
nevlastní sestra Daisy! Skvrna rodiny!

(Za okamÏik vychází z kulis prÛvod:
první jde matka v novém klobouãku, za
ní Daisy v novém maxiplá‰ti a po
chvilce Dorniãka ve svém starém kroji
jen se závojíkem nevûsty na hlavû. Je
obtûÏkána mnoÏstvím kufrÛ, nese si
rovnûÏ demiÏón, zbrusu nové
záchodové prkénko a tahací harmoniku.
Pfii tom neztrácí dobrou náladu a
prozpûvuje si.)

Daisy
KdyÏ dostala jsem první trojku z mravÛ
Já pochopila Ïe v tom jaksi plavu
Îe nejsem Ïádná lilie
Îe ten kdo se mnou bude mít co ãinit
Mne bude kárat nabádat a vinit
A vztek si na mnû vylije
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Matka
(hovofií do pfiedehry Dorniããiny
písniãky.) Tak polez, polez!

byl roztomilej‰í, neÏ jsou ti dva supi, co
nad námi stále krouÏí.
Matka
To kvÛli Dofie. S tou holkou byly
vÏdycky potíÏe. Ted nám je‰tû ke
v‰emu vábí supy! Aby nám pokazila
ántré. Ví‰ jak to bude vypadat, kdyÏ
pfiijdeme na královsk˘ hrad a nad námi
supi?

Dorka
Dorniãka se vdává
Malinová ‰Èáva
Dorniãka se Ïení
Koãka zuby cení
Dorniãka – rolniãka…

Daisy
MoÏná, Ïe se král nejdfiív nasupí, ale aÏ
pozná jak pfiedu, tak mi v‰echno
promine, za to ruãím! (Daisy si nasadí
Dofiin závoj, sebere kufry a odchází s
matkou ze scény.)

Daisy
DrÏ hubu.
Dorka
Ano, Daisinko, uÏ mlãím.

l

Daisy
Co myslí‰, mami, zabijeme ji uÏ tady,
nebo je‰tû kus dál?

(V mezihfie zazní variace na
Mendelssohna. Na scénu vstupuje
Daisy v závoji, doprovázena králem,
pokufiujícím lulku.)

Matka
Je‰tû kus dál, abysme se nemusely tahat
s kuframa. (Odejdou ze scény.)

Král
TouÏím touÏím touÏím
Navzdory vûtrÛm
Navzdory louÏím
TouÏím touÏím touÏím
A ty jsi cílem
Touhy mé

l
(Po krátké, ale za to dramatické
mezihfie vstupuje na scénu matka s
Daisy. Zatímco Daisy nese v‰echno to,
co pfied chvílí nesla Dorka, matka je
obtûÏkána párem rukou, párem nohou a
párem oãí. Uprostfied scény usednou na
kufry a odpoãívají. Pijou chvílemi z
demiÏónu.)

Koufiím koufiím koufiím
Navzdory vûtrÛm
Navzdory boufiím
Koufiím koufiím koufiím
A z toho plyne
Rezimé

Daisy
Stejnû ti fieknu, ta pfiíroda…
Matka
Hvozdy tu máme krásn˘.

Kdyby se náhle v‰echny Ïivly spikly
TouÏit a koufiit budu dál
A ti kdoÏ tomu dosud nenavykli
Nemají Ïádn˘ ideál

Daisy
Pfied chvílí jsem pozorovala ptáãka…
mûl ãervená kfiidélka a vyklovával z
‰i‰ky semínka, lumpík jeden. Rozhodnû

Tabák a Ïena domov ãiní
I z ohavného brlohu
Mohou-li bez nich Ïíti jiní
Já bez nich Ïíti nemohu
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Tak jsme si pûknû zazpívali a já teì
táhnu do boje!

Tak v t˘ bednû najde‰ zlatej kolovrat.
Vem ho a bûÏ s ním na hrad a zkus ho
tam stfielit za dvû nohy.

Daisy
Táhni!

Pachole
To je ale Àák˘ nenormální…

Král
Hleì si kolovratu. (Odejde.)

Poustevník
BûÏ a neodmlouvej! AÏ dostane‰ nohy,
tak je vem na ramena a klusej zpátky.
Cestou naber do fla‰ky ve studánce
Ïivou vodu!

Daisy
Ano, mlad˘ hrabû Kolovrat se mi o
svatební hostinû líbil nejvíc!

(Pachole odbûhne, poustevník vyjme
dalekohled a dívá se smûrem, kter˘m
pachole zmizelo. Sly‰íme zvuk krokÛ
bûÏícího pacholete, vrzání vrat a pak
následující píseÀ:)

l
(V mezihfie je navozena atmosféra lesa.
Na scénu vstupuje Pachole a vyloÏenû
se zde flinká. Náhle cosi objeví za
scénou. BûÏí tam a vrátí se, táhnouce za
vlasy tûlo nebohé Dory. Bez paÏí, bez
nohou a bez oãí. Na scénu vchází
poustevník.)

Daisy
Jdûte se matko pozeptat
Zaã je ten zlat˘ kolovrat?

Poustevník
Co to zase má‰? Kdes to na‰lo, pachole
jedno darebn˘!

Pachole
Kupte paniãko! Drah˘ není
MÛj otec pfiíli‰ nevycení
Za dvû nohy jest

Pachole
Támhle to leÏelo ve kfioví.

Daisy
Za nohy? Ajaj divná vûc
Ale já chci jej míti pfiec
Jdûte mamiãko do komory
Jsou tam ty nohy na‰í Dory
Dejte mu je zaÀ

Poustevník
To je pfiece Dora tûch… – co on si vzal
mladou Havránkovou a ona mu pak
utekla s tím – z hájovny. A mezitím
mûl dítû s tou zrzavou ze StodÛlek…
No jo, Dora! Kdo tû to takhle
zrychtoval? Rychtáfi asi, viì. Anebo…
uÏ mi zaãíná svítat! Tvá nevlastní
sestra, co si vzala krále! Potfiebovala se
tû nejspí‰ zbavit. No t˘ to nedaruju!

(Zvuk: dupot bûÏícího pacholete.
Poustevník odkládá dalekohled.
Pachole vbíhá na scénu. Na ramenou
nese nohy, v ruce láhev Ïivé vody.)
Poustevník
Jo, tak to je v pofiádku. Ted bûÏ,
pachole, ke mnû do garáÏe a tam v
rohu, co je ten regál s droÏdím, tam
najde‰ futrál od saxofonu a v nûm dvû
ruce. Ty vezme‰ a vymûní‰ je na hradû
za pfieslici. TotiÏ naopak. Najde‰ tam
zlatou pfieslici a tu vymûní‰ na hradû za

U‰tvala mi srnu
Co mi mlíko sk˘tala
A já nyní trnu
Co mi u‰tve teì
Pachole, bûÏ ke mnû do ‰pajzu a tam v
koutû stojí dva pytle travexu. A za nima
je bedna, co jsem v ní míval celulózu.
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Daisy
Za oãi? Nesl˘chaná vûc
A kdo je chlapãe tvÛj otec?

ruce. BûÏ. Já tady zatím zkusím pfiidûlat
ty noÏky.
(Pachole odbûhne, sly‰íme zvuk jeho
krokÛ a posléze píseÀ, bûhem níÏ
poustevník pfiidûlává pomocí Ïivé vody
k trupu nohy.)

Pachole
Netfieba znáti otce mého
Kdo by ho hledal – nenajde ho
Jinak pfiijde sám

Daisy
VstaÀte mamiãko s lavice
Ptejte se zaã ta pfieslice

Daisy
Mámo mamiãko co poãít
A já ten kuÏel musím mít
Jdûte tam zase do komory
Jsou tam ty oãi na‰í Dory
AÈ je odnese

Pachole
Kupte paniãko drahá není
MÛj otec pfiíli‰ nevycení
Za dvû ruce jest

(Pachole se vrátí s oãima, poustevník
mezitím vrátil ruce na správné místo a
nyní zasadí oãi do tváfie. Pak nastane
tma – hudební motiv – a kdyÏ se znovu
rozsvítí, stojí tu Dorniãka jako Ïivá.
RozhlíÏí se kolem sebe, promne si oãka
a ohmatává si údy.)

Daisy
Za ruce? Divná divná vûc
Ale já ji chci míti pfiec
Jdûte mamiãko do komory
Jsou tam ty ruce na‰í Dory
Pfiineste mu je

Dorka

(Pachole pfiibûhne s rukama k
poustevníkovi.)

Jsem celá nûjaká rozlámaná! (Odejde.)
(Zazní vítûzn˘ motiv a dusot koÀsk˘ch
kopyt. Na scénu se dostaví král v
neuvûfiitelnû rozedraném stavu. Má
ovázanou hlavu, kulhá a jeho odûv se
zmûnil v cáry.)

Poustevník
Dobrá, pachole, a teì bûÏ do mé
jeskynû a tam v kredenci najde‰ krabici
od doutnákÛ a v ní zlatej kuÏel.
Odnese‰ ho na hrad a tam ho stfielí‰ za
oãi. Mazej! – Já si zatím pohraju s
rukama.

Král
Îeno, vracím se ti z bitvy jako vítûz!

(Pachole opût odbûhne, poustevník
zatím pfiidûlává k trupu ruce:)

Daisy
Jak asi musí vypadat ten poraÏenej! –
Vítej, mÛj milovan˘. Toho kolovratu
jsem si hledûla a dokonce jsem si
pofiídila jeden exempláfi ze zlata! KdyÏ
jsem teì ta královna…

Daisy
VstaÀte mamiãko – jdûte zas
Ptejte se zaã ten kuÏel as
Pachole
Za oãi paní – jinak není
Tak mi dal otec poruãení
Za dvû oãi jest

Král
NuÏe dobrá. Pojì a upfieì mi zlatou nit.
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Král
Zdá se mi, Ïe jsem nalít! Kolovrat
nekecá. Poznávám v tobû tu, co mne
jednou obtûÏovala v lese. âerná ovce v
tûle bíl˘m. Vlãice v rou‰e berana.

Daisy
Moment. (Odbûhne a vrací se se zlat˘m
kolovratem. Poãne pfiíst.)
(Z kolovratu se poãnou linout nejprve
neurãité zvuky, které se v‰ak pomûrnû
rychle zformují do písnû.)

Daisy
(poãne zpívat a tanãit jako tehdy v
lese.)

Vrrrr – posly‰te mÛj hit
Vrrrr – zlou to pfiede‰ nit
Dorniãce jste v lese k ránu
Dali ránu – uÏ je v pánu
Vrrrr – zlou to pfiede‰ nit

...kdekdo si myslí
Îe se m˘lím
A já jsem zatím
Prolhaná...

Daisy
(obrací kolovrat a dÛkladnû ho
prohlíÏí.) To jsem blázen, novej
kolovrat a uÏ to zlobí!

Král
Prozradila ses! Teì jedu pro Dorniãku a
pak se ti zle povede. A paní matce je‰tû
hÛfi, na tu jsem byl alergickej uÏ dávno.
(Odejde.)

Král
Divnû vyhrává, ten tvÛj kolovrat.
Zahraj mi na nûj, paní, je‰tû jednou!

l

Daisy
(poãne pfiíst. Kolovrat opût zpívá.)

Daisy
Opona svûtlo a gong
Truchlohra zaãíná
Zpívám svÛj tragickej song
Kdekdo mû proklíná
SloÏte mi do klína
Pár slov pro útûchu
Truchlohra zaãíná
V pohfiebním nádechu

Vrrr – nebude‰ mít klid
Vrrr – zlou to pfiede‰ nit
Sestfiiãce jste utly údy
JelikoÏ jste pûkn˘ zrÛdy
Vrrr – zlou to pfiede‰ nit
Daisy
Ale uÏ mû to ‰tve! Co to ten kolovrat
vyvádí?

Îivot byl mi rasem
A kdyÏ myslela jsem
Îe mnû pfiece osud pfiál

Král
Jen ho nech vyvádût do tfietice. Pfieì!

VÏdycky se mi ãasem
Jak uÏ pravila jsem
Îivot zase rasem stal

Daisy
(pfiede. Kolovrat zpívá.)

A tak tady dneska zpívám
Svoji píseÀ labutí
A vás v‰echny podezfiívám
Z ohavného spiknutí

Vrrr – zlou to pfiede‰ nit
Vrrr – Dorniãka je fit
UÏ je zase jednou celá
âeká v lese na manÏela
Vrrr – zlou to pfiede‰ nit

U‰tvali jste
Intrikánku
Z Hodkoviãek
Vysype vám
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Za to slánku
Do voãiãek

Král
Se‰ mrcha, ale dobfie pfiede‰. Za to se ti
dostává milosti. Bude‰ mou pfiadlenou.

(Z Náchodska)
l

Daisy
(se nûkolikrát otfie o krále a pak ho
políbí.)

(Král s Dorniãkou se vrací na scénu.)
Král
A ná‰ dûj se nezadrÏitelnû ch˘lí ku
konci. Dojde k exemplárnímu
potrestání vinic a k exemplárnímu
odmûnûní dobra. Vinice první: matko
babice, pfiedstup!

Král

A Dorniãka, ta pfiiãinlivá dívenka — ta
nám povede domácnost!
(Na ta slova se král chopí Daisy, utvofií
s ní pár, Dorniãka se pfiivine k nevlastní
matce, dostaví se i poustevník s
pacholetem a v‰ichni zpívají finálovou
píseÀ.)

Matka
(pfiichází a neuvûfiitelnû se svíjí.)
Milost, Va‰e Veliãenstvo, slitujte se.
V‰echno, co jsem páchala, páchala
jsem pro dobro svého dítûte na úkor
nevlastního. Trestáte tudíÏ lásku
matefiskou.

V‰ichni
Láska toÈ brána do ráje je
Láska toÈ rána a nadûje
Láska je váha a k˘vadlo
Bez lásky nelze hrát divadlo

Král
Je-li to takhle, se‰ volná!

Láska je víno a záhrobí
Láska je kino a nádobí
Vánek a dÏbánek a stánek a chrám
Kdo jsi sám zavfii krám a pojì k nám
Hrajem operetu
Vám pouze vám kdo chce kam
pomozme mu.
Buìto sem nebo tam
Nebo kam bude chtíti jíti
Pán kter˘ kleje Ïe je sám

Matka
JuchÛ! (Odskotaãí stranou.)
Král
Vinice druhá: Daisy. — Daisy, kde jsi?
Daisy
(se pfiivlní.)
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