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(čte si v bulvárním plátku) To je bomba! Známý producent a dramatik se ukazuje se 

striptérkou! Co na to jeho žena?!!  

Blbečci. Nejsem striptérka, jsem tanečnice! No co co co co. Nečučte tak pohoršeně. Až budu 

chtít vidět uraženou morálku, zajedu si prohlídnout matku.  

(imituje matku) Taková ostuda. Ty sis začala se ženatým! Zase! Že se nestydíš!  

Nestydím.  

Odvádět otce od rodiny!  

Já ho neodvádím, ať si ho klidně nechaj.  

Vysvětli mi laskavě, proč tyhle věci děláš.  

Protože mě to baví. Jestli si teda ještě vzpomínáš, co myslím. A přitom já ženatý chlapy 

nebalím. Oni balí mě! Já si pokaždé řeknu - dneska ne! Ale oni to vždycky nějak ukecají. Se 

na mě zahledí pohledem hlubokým jak hladomorna a začnou valit třeba (imituje přítele):  

V jádru svém co políbení jest?  

Kus přísahy je v tom a určitější zvěst.  

A sladké tajemství rtům dáno místo sluchu...  

A když já strašně žeru všechno, co smrdí po divadelních šminkách! To pak je ženatej, 

neženatej, všechno jedno. Jsem teda myslela, že drahý bude chvíli dělat mrtvýho brouka, když 

tohle vyjde. Jenže, to on by nesměl být dramatik. Schválně, zkuste si představit tu nádhernou 

scénu. Zvoní mobil. Volá jistý populární divadelní producent. Zvedám telefon, z něj se ozve, 

hrobovým hlasem samozřejmě.  

Zlato, stala se nesmírně vážná věc.  

Já napnutá jak situace. Zlomil si obě nohy. Shořelo mu divadlo a mám začít shánět kasičku, že 

jako zas jednou Národ sobě. A on.  

Moje manželka si bohužel přečetla ten nešťastný článek.  

Hergot! No kdo by to do kočeny řekl! Ona umí číst.  

Nesmírně mě to mrzí, ale už se nemůžeme scházet. Ale neměj obavy, svůj slib dodržím.  

Kterej, proboha? Že mě roztrhne jak hada, když to někde vykecám?  

V divadle jsem ti angažmá sehnal. Šéf se ti ozve a domluví s tebou podmínky. Už musím 

končit. Sbohem, lásko.  

Paaa. Tak. Přišla jsem o nesmírně slibnou ženatou známost. Sakra. A místo ní mám angažmá 

v kamenném divadle. Sakra. V divadle, kde dobře třičtvrtě ansámblu jsou chlapi. Ach sakra. 

Co když já se tam budu bát. 


