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VŠETKO JE INAK
Divadelná hra pre nenáročných
Úvodník ...
Áno, všetko je inak... Tebe, čitateľ, ktorý túto moju hru teraz čítaš, blahoželám. Blahoželám
teda, že ju dočítaš až do konca. Alebo, že si sa dočítal až k opone. Niektorí to určite do konca
nezvládnu. Hra je pomerne stará a napísal som ju asi pred desiatimi rokmi. Veľa som z nej
oprášil a jej prach ma veľmi rozkašlal. No nie do takej miery, že by som sa na hru vykašlal...
Tak som jej prostredie odľahčil, vyhodil odpadky, povysával, vyvetral, utrel prach. Výsledkom
je to, čo ideš čítať. Viem, že je to veľmi zvláštna hra. Možno sa pri nej zabavíš, možno
nezabavíš. Ona totiž nemá za úlohu učiť, zaujať, či niečo zvestovať. Ide tu hlavne o srandu
a úlet. Pre nič iné som ju ani nenapísal. Je to miestami až pseudo tragikomédia s bláznivo,
halucinogénnym motívom. Je uletená. Možno bude pripadať niekomu morbídna. Objaví sa tu i
erotický prvok. A to už bude na niekoho asi veľa. Preto si túto hru milý čitateľ čítaj z veľkého
nadhľadu, pretože aj ja som ju tak písal. Nečakaj od nej naozaj nič. Hra je taká aká je. A mne
sa páči. Verím, že sa z toho nadhľadu z ktorého ju budeš čítať, zapáči v niečom aj Tebe.
Budem rád ak mi na ňu napíšeš Tvoj skromne-neskromný názor. Ozaj... pozdravuje Ťa
Mosúr...
Vydavateľ- Peter Gašparík

ÚČINKUJÚ:
Balalajka- sused Cigánika
Cigánik- sused Balalajku
Starena- čarodejnica
XY- Balalajkov sluha
Ochechula- Balalajkova žena
Pantofel- kupec a trochu aj právnik
Mosúr- Tigrí kocúr- / lat.Tygrus cocurus/
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PRVÉ DEJSTVO
Balalajka
Cigánik
Balalajka-Ak ma dnes znova pokúše, tak nech si píše, že ho pokúšem aj ja... To som si ale
kúpil psa. A že slušne vychovaný... Ej, no počkaj, dnes sa mi už nevyšmykneš, potvora jedna
chlpatá.../smeruje k psej klietke/
Cigánik- /pre seba/- Ak dneska nezaplatí, čo urobím? Nič nepomáha. No asi ho len udať
musím. No čo, inak s ním nepohnem. Čo si to len zmyslel na rozum, kieho čerta sa mu
zachcelo kúpiť psa, keď ma ešte nevyplatil? Požičia si a nevracia! To aby som ho naháňal zase
celý čas, však počkaj, ty hruška obitá.
/Uvidí Balalajku usiluje sa rozprávať trochu ľudsky a zaliečavo, viditeľná snaha o príjemné
vystupovanie/
Susedko! Zdravíčko! No čo, tak teda... hovorili ste mi včera niečo, nech si vraj nerobím
starosti, aby som len prišiel v piatok. No ja Vám poviem, že aj keď je dnes len utorok, a vy ste
ráčili ma zavolať v piatok... /v duchu - hrkotavý paškvil, ešte si bude aj podmienky klásť, éch
pobehaj jeden/, viem, jasná vecička susedko. Viem... Počkajte, tuto som vám priniesol maličký
darček v rámci medzisusedských vzťahov.
Balalajka-No a čo! Peniaze Ti vrátim v piatok, podľa dohody, čo tu zavadziaš, odkundes! Čo
sme si, to sme si, to je pravda, ja zaplatím v piatok a ten darček...? Ty mne dávaš darček? / pre
seba- no asi v tom bude nejaká búda/ No takže, veru len sem ukáž, čo to máš?
Cigánik- Odkundes? Ja? A či sa mi takto patrí nadávať? A kto Ťa zavaroval keď na horu
pliaga prišla, ná? Kto Ti nakŕmil sliepky, keď Ty len čo si vstal z postele, na slepačom tom
onom ... lajne pošmykol sa a ruku si rozlámal?...Neurážaj ma, anciáša, ty zlodej! Dlžný si mi,
psa huckáš aj proti mojej žene, a ešte ma aj urážaš...
/pre seba usmievajúc sa popod fúzy/- ale darček mu dám, nech mu vytrávi.../
/tentoraz s pokorným a kresťanským duchom prehovorí/-Dobre, ked Ťa bijú, aj druhé lice
nastav to je fakt a milovať sa má blížneho svojho tak ako seba samého. Ešte že som dobrý
kresťan, tu máte susedko, ako hovorím, myslime si, hocičo, ale napokon...Veď sme susedia, tak
čo? Dáte si?- /ponúka mu slizko svoj darček/
Balalajka- /Vypadnú mu oči na ponúkané jaternice/ Ej veru susedko, dobre hovoríte, taká je
pravda, že raz, síce, nie po našej vôli, ale predsa, sme už si...no... ako sa to hovorí.... kamoši,
tak treba sa nám pobratiť... A vidím, že aj jaterničky máte pekné a vypasené, hej veru, ak
nedbáte, zoberiem si trochu, teda ak sa neurazíte, milý susedko... /pre seba- ale aj tak je
Odkundes.../
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Cigánik- Ále susedko, ja a urážať sa? No a povedzte, ktože by ma potom odrazil? No! Ha!
Berte si priateľko môj sladký, papajte.... Tu...Tu som Vám vybral pekné vyúdené...
Balalajka- /pchá si do úst priamo cez plot jaternicu, polovička je už v žalúdku, kým druhá sa
mu ešte myká v ústach... občas vydá zvuky, pomľaskne, chytí sa za brucho, vypudí čerta z
čreva a zase si hladí brucho/
/V duchu -No, dobré ich má prešibanec starý, veru, ale čo tým myslí? Chce ma požiadať o
vrátenie peňazí už teraz? Jasné, tak to bude veď som ja ho spoznal pačmagu vykrútenú, ten sa
nezaprie../
No susedko, dobré veru, veru, dali ste si záležať....Ale čo tak odrazu...? Jaterničky a také
mastné boli bišťu... zachutili! Čo len krkom prešli, hneď mám chuť na daľšie... Ale, veď vy
nemáte sviňku susedko, priasiatka ste predali...
Cigánik sa zatiaľ usmieval pod fúzy a v duchu skákal svetový rekord o skoku do výšky, jeho
oplán mu vyšiel.

DRUHÉ DEJSTVO
Cigánik
Starena
Pár dní pred touto udalosťou prišiel Cigánik pýtať radu ku Starene. Táto historická udalosť sa
zaznamenala práve takto, ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku.
Cigánik-Hej! Staré strašidlo! Kdeže si? /pristúpi k domčeku a roztvorí dvere.../
Starena- Čo vykrikuješ, Ty aj čerta prebudíš! Zase niečo chceš, len tak by si sa neukázal. Vždy
Ti prídem na rozum, len ak niečo potrebuješ! /vstáva z pece a zaháňa sa vykriveným
samorastom, čo jej slúži ako palica na chodenie /
Cigánik- /veľmi sladko a až prešibane milo/ Kmotrička moja pekná a tuším ste opekneli. Nó,
schudli ste. A tú bradavicu máte kde, čo sa vám vyhodila minulej jari? Aj jazvička Vám
zmizla, keď ste minulé....
Starena- Nezahováraj, atrapa vyziabnutá, ach, dobre si Ty myslíš o mne samé táraniny a keď
niečo chceš, vždy prídeš ako najsladší med. A tá jazva sa zahojila, keby si nebol taký sprostý a
netresol ma po hlave bakuľou! Lenže Ty si nieto starý a sprostý, ale aj slepý! Nerozoznáš ženu
od diviaka, chumaj../Chytá sa za kríže a ide k Cigánikovi. Cestou šmatle, hundre a kríva/
Cigánik -/pre seba/- Striga, a kto ju mal rozoznať v tej tme, že diviak a žena? Pch, veď u nej je
to jedno, zubiská má ani kly a ručala tak silno keď som ju tresol, no prisám vačku presne ako
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diviak. Ešte šťastie, že sa ozvala, lebo už som ju chcel zaklať, babizňa jedna ...No, ale
potrebujem ju, tak vyložím karty.../
Ále tetuška, čo to stále spomínate, tá príhodka sa stala, už je to preč a ja som Vám za odškodné
i moju sliepočku zarezal aj hrče na hlave som Vám zatláčal studenými kameňmi z potoka, tak
sa nehnevajte.
Tu.../otvára meštek../ mám pre Vás prekvapenie....
Starena-/ oči vypliešťa, ruky naťahuje, dlane si od radosti šúcha /
Kde si to....? Vzal? No, teraz neviem, či si Ty striga, alebo ja? A akože ja k tomu prídem, že mi
berieš moje remeslo, čo som zdedila po materi a tá po starej materi a....
Cigánik- ...a tá po Vašej materi, to už poznám , tak čo berieš, alebo mám ísť preč?
Starena-Nech sa tu prepadnem, ak by som nebrala. /Zdvihla dva prsty hore akoby prisahala/
Ale kde si to vzal? Ty jeden... /s úsmevom a so skriveným samorastom ho priateľsky
potľapkáva po pleci/
Cigánik-Veď je ho všade plno. Čo Ty ho nepočuješ?
Starena-A čo by som mala počuť? /veľmi nechápavo a rýchlo žmurká poloopadnutými
mihalnicami na pravom oku../
Cigánik- Nemôžeš ho počuť lebo žiadne nemáš, Ty strašidelná baba! A toto srdce, čo Ti
dávam je z toho chlapa, čo ho v lese privalil strom. No, malo by Ti pasovať do toho Tvojho
/uškrnul sa a vykrivil jeden zhnitý zub- tuším rezák/ toho odvaru, čo varíš.
Starena- Veď hovorím, robotu mi preberáš, už aj kántriť ľudí vieš! Hej veru aspoň nejaký z
Teba je úžitok, keď už nič iné nevieš. A naozaj, práve toto srdce mi chýbalo. Len čo ho uvarím,
príď na ochutnanie k starej známej...
Cigánik- No, dobre, lenže ja som ho nezahlušil, ale strom a na obed neprídem, lebo
chvalabohu ľudské srdce nejedávam... Radšej či prasiatko uchmatnem, alebo korienok ak som
na mizine ,ale... /tvári sa vypočítavo a prosebne.../..., ale... / nastavuje ruky a prešľapuje na
mieste /
Starena- Čo ale? Tak Ty to nechceš zadarmo?! Bodaj Ťa stislo, Ty červík skoro nebohý! Už aj
starého človeka privedieš na mizinu? /Zahnala sa so samorastom, vykrivila ústa a ako chcela
Cigánika udrieť, pošmykla sa a spadla rovno na chrbát. Nemohla sa postaviť a tak ako ležala
na chrbte iba trepala nohami. Veľmi, ale až príliš veľmi sa vtedy podobala na chrobáka
Pásavku zemiakovú- lat. Letpinodarsa decemlineata /
Cigánik- /pomáha jej vstať, samozrejme s odporom/ A čo sa rozčuluješ Ty stará opacha, ešte
Ti to Tvoje pukne...../stará sa na neho nechápavo pozrela a nevedela o čom hovorí/ No srdce
predsa, Ty ježibaba... /zasmial sa/

Peter Gašparík
VŠETKO JE INAK- divadelná hra pre nenáročných.
www.cestaksebe.sk www.masazevtrencine.net

Starena- Ale veď ja žiadne nemám! Radšej ma zdvihni a povedz, čo si žiadaš...
Cigánik- / Cigánik ju už úplne zdvihol a na mieste, kde ležala zostal mastný fľak. Je málo
známe, že ježibaby, keď spadnú na chrbát vylučujú veľa mazu.../ Len trošku jačmenných krúp
mi daj babo!
Starena- Vidím, že nie si zase až tak prešibaný... si stále taký sprostý ako vyzeráš. A kde by
som ja zobrala krúpy, no? No povedz? A či nevieš kto ja som? Už moja prapramatka a moja
pramatka bola...
Cigánik-Viem, tvoja prapra matka už bola striga...No a čo. Strigy nemajú krúpy? Nevaria?
Starena- Strigy si buď ukradnú, vyčarujú, či zoberú od mŕtveho, ale variť nevaria...To by si už
mohol konečne vedieť! Máš to v tej brožúrke o strigách, čo som Ti dala minule... Ale mohla by
som Ti dať kuracie očká, kaprie šupinky, jelenie obličky /starena ich mala veľmi dobre
nasušené, pridávala ich tiež do lektvarov / hadie chvostíky. Tiež tu mám plátky nasušenej a
pomletej ľudskej kožičky z nošteka by si nechcel?
Cigánik- Krúpy stará, nemáš?! /začína sa triasť od zlosti /
Starena-Ále dobre, dobre, dám Ti. Len z čoho ja budem variť...? Necháš ma pomrieť od hladu,
Ty výpalník! /radšej sa už nezaháňala, aby nespadla/
Cigánik- Haha veď si hovorila, že nevaríš, a čo? Už si sa zrazu naučila? Veď si už taká stará,
že ani klamať nevieš. Falošná si to babizňa! /zobral jej palicu-samorast a naháňal ju po
izbičke, ale keďže stará bola chromá, ihneď ju chytil a bil po zablšenom kožuchu až sa tak
prášilo./
-vtedy sa už na chrobáka Pásavku Zemiakovú až tak nepodobala... - pozn. Vydavateľa
Starena- /Celá zbitá sa nakoniec podvolila/ Toto je tá úcta k starším!? Éj čoho som sa to ja
dožila na staré kolená /otvorila truhličku a vybrala trochu krúpov pre Cigánika/ Ber a pamätaj
si! Ty mne srdce, ja Tebe krúpy. Ale keď umriem od hladu, máš ma na svedomí... / podlízavo a
zvedavo/ A načo Ti budú krúpy?
Cigánik- /odchádzal od stareny a cez plece prehodil/ Včas sa dozvieš, čarodejnica.
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TRETIE DEJSTVO
Balalajka
Ochechula
XY
Balalajka- Ochechula, čo bude s tou vodou? Len mi nehovor, že ju zase XY nepriniesol z
potoka, lebo ho už prelomím v páse, somára!
Ochechula- Môžeš ho prelomiť... /pokojne povie Ochechula/ Vodu nepriniesol. /a hneď potom
rýchlo ujde, ale potkne sa o sukňu a roztrhá si ju.../
Balalajka- /pozerá sa na roztrhnutú Ochechulinu sukňu a krúti hlavou/ Ty si drevená ešte
viac ako táto stolička. Koho som si to len priviedol do domu? Načo si mi? No načo? Aký má z
Teba poctivo pracujúci a kradnúci človek úžitok, no? Nenavaríš, nepozametáš, dreva nenanosíš
a už ani tá voda. Aj na tú zabúdaš.../zahniezdi sa na stoličke a vytrčí brucho/
Ochechula- Ja? Prečo mám ja nosiť vodu? /vstáva a prezerá si sukňu/ Prečo ja? To XY! On !
Načo sme ho prijali? On je sluha, nech teda robí! A Ty ak by si bol len trochu
normálny /Ochecula mala pravdu, pretože Balalajka naozaj nebol normálny/ bol by si rád, že
ma máš. Veď ktorá žena by to s Tebou, takou handrou starou a prežratou vydržala? Každá by
ušla do hory, poviem Ti každá! Váž si čo máš a nekrič, lebo odídem aj ja tak - ako odišli už
mnohé predomnou!
Balalajka- /pre seba- Tučná je síce ako brav, nevie nič, no samému je predsa len zle, asi som
to prehnal.../ /pozn. Vydavateľa- Tu nastal jediný a preto výnimočný okamih Balalajkovho
sebaspytovania sa, žiaľ aj posledný.../
Dobre teda, vieš, že to tak nemyslím a do hory nechoď, tu máš všetkého dostatok, len mi
zavolaj XY... Hneď mu ukážem!
/Balalajka vstane zo stoličky, začne sa prechádzať po izbičke, a už sa mení na prísneho pána
domu, na páva, ktorému perá trčia až po plafón/
XY-Volali ste ma gazda? /šúcha si ruky o nohavice a prihládza vlasy k čelu. Tvári sa veľmi
nevinne/
Balalajka- Keby som Ťa nevolal, nestál by si tu! Moje oči sa kazia pri pohľade na Teba a nohy
si pýtajú dovolenie kopnúť Ťa! No môj panský rozum mi hovorí, že väčší somár by mi tu už
nerobil, tak sa musím ovládať...
/ vzápätí zakričí až mu svaly trhnú pravým okom doľava /
A kde je voda zo studne? Ty lotor! Darmožráč! Chovám, šatím Ťa a Ty ani vodu nedonesieš?
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XY-Hneď to bude gazdíčko a nehnevajte sa ...už to bude.../odbehne /
Balalajka- /kričí za ním/- A ak mi ešte raz povieš gazdíčko zaraz Ťa hodím do studne! Ja som
gazda!
/ a už potichu si doloží / … Ej ničomník jeden nech ho stisne...
XY- v behu zakričí.- Hneď to bude, gazdíčko...
Balalajka- Paškvil! /pre seba- stále nechápem, prečo mi ten Cigánik dal tie jaternice... Akosi
ma po nich čudne smädí... Keď ten chumaj s tou vodou ten XY príde, vypijem mu aj šťavu z
ucha, taký som smädný./
Ochechula- / pozerá cez záves na dvor / Už ide aj s vedrom, tak ho motá, že všetko povylieva.
A čože si tak smädný, gazdíčko môj?
Balalajka- Už aj Ty? Zas začínaš s tým gazdíčkom? Gazdíčko som pre susedovu sliepku, nie
pre Teba! Pre Teba som gazda! Keby včera nezakázali gilotínu, zaraz Ťa prihlásim do kurzu...
Tam by Ti ukázali, gazdíčka, až by ti hlava odpadla!
XY- dobehne a zadýchane povie- Priniesol som vodu...gazdíčko...
Balalajka- Ja sa odsťahujem! Hneď zajtra Teba /ukazuje na Ochechulu/ dám do domova
dôchodcov a Teba /ukazuje na XY/ strčím do psieho útulku!!! Daj sem tej vody, lebo sa
vyparím!
Ako Balalajka pije, brucho sa mu začína záhadne zväčšovať. Gombíky na kroji zdedenom po
prapradedovi začínajú lietať po izbe. Jeden trafí Ochechulu priamo do oka. Ochecula je
pomerne dosť zmätená. Oko hneď aj s trochou krvi vypadne na zem. Úbohá žena si oko ani
nestihne vložiť nazad, tu pribehne susedova sliepka a hneď oko zhltne. Sliepka bola
nevychovaná, ani sa nepoďakovala. Akoby sa nechumelilo, kľudne si vyletela z izby von
ďalším rozbitým oknom. Aj toto okno rozbil druhý gombík z kroja Balalajku.
Balalajka je nafúknutý, leží, bolí ho brucho... Vzdychá.
Balalajka- /pre seba na posteli/- To ten Cigánik vykrivený, dal mi do tých jaterníc jed... Ako
sa to mohlo stať?
Pozn. Vydavateľa- jednoducho, čítajte ďalej...
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ŠTVRTÉ DEJSTVO.
Cigánik
Pantofel
Mosúr- Tigrí kocúr
Cigánik- Pekne Vás vítam pán Pantofel, /otvoril dvere a rukou dáva Pantoflovi znamenie, že
môže ísť dnu/ Aká bola cesta? /zaliečavo a slizko / A akého máte krásneho
kocúrika.../pohladká kocúra po ňufáku. Kocúr sa naježí, mňaukne, zasyčí a odkúsne mu jeden
článok ukazováka/...
Pantofel- /Vyloží taštičku na stôl/. Podľa normovaných zásad ste ma požiadali...
Cigánik- /v mdlobách a kaluži krvi sa váľa po zemi/.. čo...čo to je za kocúra? Veď to je tiger!
No, len sa pozrite... čo mi urobil! To Vás bude stáť odškodné! Ani poistovňa mi to
nepreplatí....Doparoma... Veď ja už nemám prst, ako sa teraz budem vŕtať v uchu....
Pantofel- /dodá sarkasticky a úplne pokojne /- Alebo v nose? No, môj kocúr je špeciálna
odroda Tigrích kocúrov. Absolútne neznáša ak ho niekto hladká po nose... Aha...Tu...Vidíte?
/sťahuje si rukavičky/ Aj ja som ho raz pohladkal po nose, ale už to nerobím.
Cigánik- Veď tá obluda aj Vám zožrala prst.....
/Cigánik omdlie a spadne na chrbát. Kocúr k nemu pribehne, vyskočí mu na tvár, trochu sa
mu obtočí okolo nosa akoby hľadal vhodnú pozíciu a... ociká ho/
Pantofel- No tak Mosúr milý, to sa na Tvoj ušlachtilý rod nepatrí, takto krivo cikať... Musíš
pekne, rovnúčko....
Cigánik- /Mačací moč ho preberie a pomätenec, myslí si že je to voda. Začne Pantoflovi
ďakovať,- /myslí si, že ho chcel vzkriesiť/, no keď zistí, čo sa stalo, hystericky sa rozkričí,
vstane, pribehne k vedru s vodou, že sa umyje, no keď si naberá rukami vodu na tvár , zistí, že
nemá prst, zase omdlie a padne do vedra s vodou. Konečne sa preberie/
Taká návšteva, čert aby to vzal! Ja chcem druhému zle a to zlo sa vybláznilo na mne...
Pantofel- /veľmi úlizne a s akousi zvláštnou láskou / Mosúr! K pánovi, ešte sa mi zamokríš,
tigrík môj...
Mosúr- Mňau! kkkkkkssssssssssss- /vyskočí Pantoflovi na plece a syčí na Cigánika../
Cigánik- /umyje sa, obviaže si plátnom ranu a konečne sa posadia za stôl/- Pán Pantofla...
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Pantofel- /Odkašle si a dodá /- Prepáčte volám sa Pantofel...
Cigánik- Aha, jasné, dobre teda pán... Viete, čo je vo veci, občan Balalajka mi je dlžný
peniaze. Dnes je štvrtok a ja si mám pre dlh prísť zajtra, no ja nechcem jeho dlh.....
Pantofel- Vy chcete jeho ženu, viem... uhádol som však? /pohladká kocúra po chrbte- to má
rád/
Mosúr- Mňau. Mňau.vvvvŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ´....../ pradie /
Cigánik- Čo Vám preskočilo? / Rýchlo sa však spamätá a dodá / Och, Vážený pán Pantofel, to
viete musím Vám oponovať, ale nemáte pravdu... Tú jeho ženu by nechcel ani čert! Je
katastrofálne škaredá a taká tučná, že zje dve sliepky na raňajky a na obed si zvykne dať kilo
údenej šunky... No, kto by to stvorenie živil...
/zalomí rukami a pozrie prosebne hore/ Hotové božie dopustenie!
Pantofel- Tak teda načo som prišiel, nerozumiem Vám...
Cigánik- Potrebujem jeho dom... Mám plán. Pozrite sa. Ja sa nevyznám vo veciach prepisu s
daňami, či s prenajímaním pôdy, ja to neviem, to zariadite Vy...Teraz iste ten odroň Balalajka
leží v posteli a s prepáčením skapína tak rýchlo, že zajtra ráno mu Ochechula vystrojí pohreb, a
ešte o tom ani nevie...
Pantofel- Ochechula? To je jeho žena? Pane na nebi, také škaredé meno....
/ rýchlo pohladí Mosúra, aby sa z toho šoku upokojil /
Cigánik- Tak! Trafili ste klinec po hlavičke! Jeho žena... Nielenže má vyšinuté meno, no je i
mimoriadne nepekná, nechutná, ohyzdná a čo ja viem, čo je ešte!
/hodí rukou tak silno o stôl, že si narazí ranu po prste a zastoná/ Ach...
Pantofel- Dobre, teraz sa pýtam aký z toho budem mať zisk, lebo viete, dnes sú ceny vysoké,
konkurencia je silná. Ani tá tráva pre kobylu, čo ťahá môj koč, tá tiež nie je zadarmo....Tak aká
cena? Inak by to šlo...
Cigánik- Cena bude polovica jeho domu....
Pantofel- Dobre, takže Vy ste už dajme tomu, odrovnali toho...Balalajku. Ale čo jeho žena?
Cigánik- Ona utečie do hôr, stále to spomína. Je pri ňom len preto, že mu ukradne vždy na
obed kilo šunky a zje ráno dve sliepky...
Pantofel- Takže medzi nimi nie je žiadna láska?- /prekvapivo sa pýta Pantofel/
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Cigánik- Ako iste viete, niekedy sa hovorí, že láska ide cez žalúdok. No a v tomto prípade je
to úplne doslova a dopísmena.
Pantofel- / trochu mlčí, premýšľa a je ticho... po chvíli sa spamätá a povie / -Takže je to
vybavené, teraz ideme na právnické veci... Z právnického pohľadu predpokladám že
nehnuteľnosť je stará asi tak približne ...
Cigánik- /máva rukami na znak, aby Pantofel prestal/. Prepáčte že Vám mávam do reči, no
ešte je tu jeho sluha, nejaký XY....
Pantofel- Matematiku som mal v prvej triede, no nevedel som z nej nič. Tak úsečky XY mi nič
nehovoria, … / vzápätí akoby pochopil / Čo ste sa pobláznili? Aký XY? Veď tu hovoríme o
podvode s domom, no nie? Matematiku si strčte za klobúk!
/Pantofel sa na Cigánika neho nechápavo pozrie a Mosúr to zatiaľ využije. Vyskočí
Cigánikovi na hlavu . Pripravený na cikanie.../
Mosúr- Vvvvvvvvvvŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ´......./pradie..../
Cigánik- Nie, preboha! Dajte toho kocúra dole, už viem ako chutí mačací moč. /prosí
Pantofla, no Mosúr je stále na Cigánikovej hlave a chystá prekvapenie/... /Cigánik sa ticho
nakloní k Pantoflovi a dodá/ -XY je jeho sluha, je to jeho meno, tak sa volá....
Mosúr zacítil príležitosť a rýchlo zaryl pazúriky do oka Cigánika. Kosúr syčal, Cigánik už
od bolesti vidí hviezdičky...
Cigánik- Do kelu! Zase do oka! Kocúr jeden! Moje oko!
Pantofel- Vzrušujete ho, nepovedal som Vám, že môj kocúr je homosexuál? Populácia Tigrích
kocúrov je zložená takmer výlučne z homosexuálnych jedincov. Aj preto sa málo množia, no
väčšina si adoptuje mláďatá Lasice...
Cigánik- Počúvajte ma! Mňa nezaujíma sexuálna orientácia Vášho kocúra, mňa zaujíma
dom...! Namiesto o dome, Vy hovoríte o Vašom kocúrovi ....
Pantofel- Dobre... Nehnuteľnosť je stará ako som videl, takých... /premýšľa a odhaduje/
takých sto rokov. To značí, že má cenu priemerne vyrastenej pšenice na poli s rozlohou...
/vyťahuje husie brko a namáča ho do atramentu, ktorý si vytiahol z vrecka kroja, ktorý istotne
zdedil po jeho prapra dedkovi...a píše priamo na stôl.../ sto krokov a šesť lakťov,
prosím...takže jeho cena je takáto. Mne postačí ak budem z toho mať... desať vriec pšenice a
pre Mosúra si už vopred objednávam všetky prsty toho Balalajku...Vy si so zvyškom robte čo
chcete.....
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Cigánik- Dobre, ak prevediete ten dom na mňa, dám Vám tie vrecia a nech ten Váš homoš
ohlodá prsty Balalajkovi... /premýšľa a potom dodá/ Ale ešte stále neviem, čo urobím s XY?
Pantofel-To je síce Vaša vec, no ak by ste nevedeli, tak môže pásť Mosúra na lúke...
Cigánik- Čo? Kocúr a pasie sa na lúke?
Pantofel- Samozrejme, hlavne podvečer keď už nekvitne tak veľa kvetín. /a dodá priam
lekárskym posunkom/ Je alergik...
Cigánik- Homosexuálny Tigrí kocúr, čo žerie prsty, má úchylku v močení na tvár, škriabe ako
Tiger
/od toho jeho rodové meno Tigrí kocúr- lat. Tygrus cocurus- pozn. Vydavateľa/ a potom keď sa
nažerie prstov sa ide popásť na lúku?
Pantofel- Presne tak! Priateľko, máte obdivuhodnú pamäť... Ale ešte ak dovolíte by som dodal,
že sa pasie len vtedy keď drží diétu....teraz je móda akési vegetariánstvo, tak ani môj kocúr
nechce zaostať v módnych trendoch...
Cigánik- Vidím, že stále hovoríte len o Vašej mačke, mal som si zavolať iného právnika. Ale
čo už...Tak sme dohodnutí... Ochechula pôjde so lesov, XY bude pásť Vášho kocúra, Vy si
zoberiete desať vriec pšenice a viac sa neuvidíme, súhlasí?
Pantofel- Ruku na to...
Plesnú si, no tak nešťastne, že sa zase Cigánikovi pustí z rany po prste krv... a Mosúr sa
započne obžierať mu nezvyčajným technickým hryzom palec na nohe....
Mosúr-mmmmŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ´, ham, ham... /Hryzie Cigánikovi palec.../

PIATE DEJSTVO
Všetci tí istí, okrem Stareny, tá sa obarila keď varila nektár a niekto jej ukradol palicusamorast, tak nemôže chodiť.
Ochechula- Beda, beda, ľudia! Mužík môj... Skapatý je... Ľudia! Svätý Bonifác! Umrel mi
Balalajka, čože si počnem ja úbohá stvora, prečo ma také nešťastie postihlo /zalamuje rukami
a nezabudne ešte dodať -Ach ja nešťastná, alebo Svätý Bonifác pomáhaj.../ Ani na pohreb
nemám, veď sme aj dlžní boli Cigánikovi, zvýši len tak na plátno do čoho ho zabalím, ani
truhlu nebude mať, mužík skapatý..../veľmi, ale ozaj dosť plače.../
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XY- Nuž čo budeš robiť pani moja...? Gazdu už nieto, he-he. Aha ho. /hrdo dvíha svoju hruď a
predvádza sa/ No, ešte som tu ja. Tak čo? Páčim sa Ti?
To boli rekordné slová, čo kedy XY povedal, inak mlčal ako ryba. Náhly odchod Balalajku ho
musel veľmi potešiť...
Ochechula- Nevychovanec! Neúctivec! Nad mŕtvolou môjho muža ma zvádzaš a ja počestná
žena dobrých mravov, mám sa nechať zviesť? Len včera si bol taký malinký keď si nosil vodu
a dnes...? Pozrime ho! Silák! Kocúr skapal, myši majú hody, však? A ešte si aj dovoľuješ
zvádzať ma...? Mňa teraz už ovdovenú vdovicu? / no vtedy sa v nej niečo zlomí a možno aj
poteší, že má o ňu prvý krát v jej živote niekto záujem.../ Ale...tak dobre teda... Páčiš sa mi,
chcem si Ťa zobrať za muža ešte dnes, Ty môj malinký Xks Ypsilonček.../pošteklí ho po nose/
Táto pasáž je len pre čitateľov, ktorých vek už presiahol 18.rokov...
XY sa chopí činu. Mŕtveho Balalajku stiahne z postele, položí na posteľ Ochechuľu, ona rýchlo
povie- Nie, ešte nie, počkaj, /otočí oči mŕtveho Balalajku smerom k nim.../ chcem aby sa
pozeral....
Pokiaľ „to“ robia, do domu sa nahrnú sliepky, vyskočia na mŕtveho Balalajku, uvidia
vzdychajúcu dvojicu, no vzápätí odchádzajú preč... Vtom jedna sliepka ešte ďobne nebohého
Balalajku do čela a povie: To máš za naše nezaplatené materské dovolenky! No vzápätí sa do
nej zahryznú zuby Mosúra...
Pantofel- /hovorí tým dvom na posteli/ No, tu je to ako v háreme! A pri tom nebohom, že sa
nehanbíte... Ale máte ho zle položeného. Nemá ležať /ukáže na studeného Balalajku/ Ja by
som ho posadil.
Cigánik- Zoberie samorast /ukradol ho Starene, preto na koniec tejto hry neprišla, lebo
nemôže bez neho chodiť/ a tlčie oboch milencov aj nebohého Balalajku po hlave...
Koniec! Koniec! Už je to tu moje! Už mi patrí tento dom!
Ochechula a XY- /spoločne/- Zatvorte prosím dvere, fúka tu... /v rytmickom opojení../
Pantofel- /zatvorí dvere a povie Cigánikovi-/ Aspoň to bude bez svedkov...
Cigánik- /Rozkričí sa na dvojicu a aj na úbohého Balalajku/ Tu mám doklad, že odteraz tento
dom patrí mne, pretože Balalajka zomrel predčasne pred splatením dlžoby, ktorú sa zaviazal
vyplatiť mi zajtra v piatok, a tak celý jeho majetok pripadne mne.. Dolu podpísaný Ja, Pantofel
a Mosúr v zátvorke Tigrí kocúr, koniec zátvorky...
Ochechula- /Od vzrušenia/- Už-mi-nie-je tak-zi-ma-ale-da-la-by-som-si-tro-chu-šun-ky....
Konečne tí dvaja skončia a strapatí sa posadia na posteľ...
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Koniec pasáže s erotickou tematikou- Pozn. vydavateľa
Na scénu však nečakane vstupuje sluha XY...
XY-To nie Pantofel, dohodli sme sa, že mi necháš štvrtinu z tohto domu ak jeho /ukáže na
vyvráteného a stuhnutého Balalajku/ otrávim a predtým budem u neho pracovať ako sluha....Ja
som svoj sľub splnil, patrí mi môj podiel!
Ochechula- Vrah! To si bol Ty, ach asi omdliem... / omdlie /
Cigánik- /XY-novi/ No dovoľ. Ty čo máš meno ako úsečka z matematiky?! To ja som ho poslal
do večných lovíšť. Namiešal som mu do jaterníc krúpov od Stareny. A keď sa napil vody, tie sa
mu tak napučili v bruchu, že ho roztrhlo...
/a Cigánik pyšne vyhlásil/ To ja mám na tom najväčšiu zásluhu, že Balalajka je na onom
svete. Mne patrí tento dom!
XY- / nedá sa / Lenže keby som mu ja nepriniesol vodu, nenapučalo by mu brucho a teraz by
nebol ... to... skapatý. Takže ja mám na tom konečnú zásluhu. Dom patrí mne! /buchne si
dlaňou po kolene /
Cigánik- /XY-novi/ A kto si Ty? Si len obyčajný sluha, čo nosil vodu a teraz znásilnil
vdovu ....pche.... Násilník si!
Ochechula- /Už sa prebrala a hltavo konzumuje šunku, keď cez zuby povie /Neznásilnil... A bolo to ešte krajšie ako s Tebou Cigánik....
Cigánik- /prekvapený/ Ty Ochecula jedna, veď sme si hovorili, že to nepovieme nikomu, že ja
a Ty ..spolu...“to“!
Pantofel- /decentne/ Páni a dáma. Je tu hustý vzduch a ten škodí Mosúrovi na pleť...
Cigánik- /XY-novi/ Ako si sa opovážil prebrať mi frajerku? Kto si Ty?
XY- /zmeneným hlasom povie Cigánikovi/ Som tajný agent, poverili ma sledovaním
konzumácie šunky manželky pána Balalajku pani Ochechuli a už teraz je to jasné, že
konzumácia šunky v tomto okrese je nadmieru vysoká práve vďaka tejto žene../zatlieska a
povie/ -Hurá, hip hip hurá!
Pantofel- /prehovorí ku XY-novi/. Tak si tej špiónskej práce stále nenechal? Dohodli sme sa, že
budeš sledovať situáciu v dome, budeš sa robiť sprostejším viac ako si a pripravíš mi pôdu keď
prídem ako tulák do tohto domu. A táto žena /ukáže na nechápavú Ochechulu/ ma privíta ako
tuláka. Všetkých v dome omámime práškami na spanie a vysťahujeme ich. Mosúr sa nahltá
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prstov a dom prevedieme na náš účet vo švajčiarskej banke... Ale Ty miesto toho aby si niečo
robil- naopak! Rozmnožuješ sa tu s touto /zase ukazuje na Ochechulu/ s touto menej peknou
dámou ... Teraz Vás musím všetkých poslať na oný svet a dom bude môj. A o Tebe / teraz zas
ukáže na XY-na/ som si myslel lepšie veci.... /vyťahuje z vrecka striekaciu pištoľ a mieri na
prekvapeného XY, Ochechuľu, Cigánika, ktorý nič nechápe...Takto zostane všetko stáť a diváci
sú v napätí..../
Táto bláznivá hra sa už onedlho prekvapivo skončí. Ešte vydržte... Pozn. Vydavateľa
EPILOG
Udrie blesk a do domu rýchlo vbehne plno homosexuálnych Tigrích kocúrov /lat. Tygrus
cocurus/
Neuveriteľnou rýchlosťou všetkým obhryzú prsty na rukách a /čo je špeciálna úchylka/ -aj na
nohách. Miestnosť sa zaplní mačacím močom a v okamihu sú všetci ohlodaní až na kosť...
Striekacia pištoľka prekvapene mŕtvemu Pantoflovi už dávno vypadla a zranila Mosúra tak, že
mu odseklo pravé uško....
Mosúr- /prehovorí ľudským hlasom/- Súdruhovia! My homosexuálne kocúry, sme si
vybojovali tento dom, pomocou mojich špeciálnych faxov, ktoré som Vám posielal do ústredia
Kočičej republiky, okres Tygrie oči.
Nech žije naša nová socialistická vlasť a hlavne nech žijem Ja! /pozrie sa na svoje odseknuté
ucho, milo ležiace na dlážke/ Nech žijem ja, súdruh Jednouchý Mosúr! Nech naše nové heslo a
nová strana Tygrích kocúrov vedie túto spoločnosť ku prospechu, vývinu, a rýchlejšiemu
ohlodávania prstov! A pretože ste to mali všetci stihnúť za dve minúty, ako sme si to nacvičili
a stihli ste to až za dve a pól, znížia sa Vám prídavky na adoptované lasičie deti o polovicu.
/vzápätí zašumi celou miestnosťou nesúhlasný šum / Vznikla nová republika a naša
ideologicko-socialistická strana Tygrích kocúrov na čele so mnou, Jednouchým Mosúrom
povedie náš mačací rod ku prospechu a šťastiu v socialistickej budúcnosti. Mier kocúrom
celého sveta!
Všetky kocúry tlieskajú, niektoré menej vychované /ktorým sa znížili dávky na polovicu/ ešte
obhrýzajú pár prstov a iné už vynášajú samozvoleného Súdruha Jednouchého Mosúra na
labkách v prospech šťastnej socialistickej spoločnosti.
Na červených transparentoch sa objavuje nové heslo novej republiky:
KDE SA ĽUDIA BIJÚ, KOCÚRY ZVÍŤAZIA!
VŠETCI SME SI ROVNÍ, NO NIEKTORÍ SME SI ROVNEJŠÍ!
Nejaký kocúr vzadu zakričí -Nech žije náš milovaný osloboditeľ, súdruh Jednouchý Mosúr!
A všetky kocúry spievajú na počesť víťazstva - Mňau... Mňau... Mňau... Opona sa zaťahuje.

