premiéra: 1.11.2007

„Péčko“

sepsul: Radek Ingus Vydra

„Péčko“ - scénář

Scéna: imitace bytu (obývací pokoj - stůl + 4 křesla nebo židle + příp. předsíň)
Osoby: 2 smíšené páry (Patrik + Pavlína, Pavel + Patricie), příslušník policie
-

v bytě se pohybuje jeden pár, druhý pár přichází na návštěvu, zazní zvonek u dveří; poté, co
se všichni usadí, popíjí se příp. víno, které bylo od začátku na stolku

(zazní zvonek)
Pavlína: Patriku, prosím, prosím…
Patrik: Poslušně pádím… (jde otevřít dveře zvonícímu páru) Pic, Pavle! Patricie! Patricii přistane
polibek. (mlasknutí) Pitomé přítmí.., promiň, Pavle! Patricii přistane…(mlasknutí)
Pavel: Popleto… Pozdrav pámbů, přátelé! (všichni jdou do obýváku, kde už na ně čeká Pavlína,

začíná všeobecné představování, nejprve Patrik představuje Pavlínu )
Patrik: Pavlína.
Pavel: (k Pavlíně) Poklona přirozenému půvabu paní Pavlíny!
Patrik: (ukazuje rukou na Pavla a Patricii) Pavel plus Patricie.
Pavlína: Potěšení. Prosím, pohovte pozadím. (ukazuje, že si mohou hosté sednout, ti si sedají)
Připravím pohoštění. (odchází)
Pavel: Prima! Pohodlné posezení.
Patrik: Pozor, připravte pohárky poznávající příchutě! Pavlína plánuje přinést plejádu parádních
pochutin! Příkladně pravou palermskou pizzu, pikantní provensálskou paštiku prokládanou
pistáciemi, pečivo potřené pařížskou pěnou, piškoty pokapané punčem, pórkovou
polévku…pohříchu pytlíkovou…
Pavel: Přestaň, prosím! Parádní pamlsky, přesto předně povyprávěj, Patriku, poslouchám,
přeháněj – práce, partnerka, plány…
Patrik: Plány? Proč plánovat? Počkáme po Pavlínino promoci. Pak popřemýšlíme. Pravděpodobně
přijde půjčka pro pokrytí podstatných potřeb…
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Pavel: Potřebujete prachy?
Patrik: Pochopitelně.
Pavel: Proč? Prý prosperuješ…
Patrik: Pouhé plácání, Pavle. (mávne rukou) Přeměňme předmět povídání...
Pavel: Prosím. Příkladně počasí? Pořád prší..
Patrik: Prší pořádně! Pravděpodobně přijdou povodně..
Pavel: Potvrzuju. Podmáčená půda prosákne pod…
Patricie: (skočí jim do řeči) Pánové, plkáte. Patriku, povězte, plánujete potomky?
Patrik: (nesměle) Později.
Patricie: Proč, představujete perspektivní pár..
Pavel: Později, přesto přece! (spiklenecky na Patrika) Pravda, Patriku? Patriciino přání
představuje přinejmenším pět pacholíků.
Patricie: Přeháníš.
Pavel: Proč přeháním? Početné potomstvo přece pomáhá populační politice, posiluje pozici
produktivních pracujících…
Patricie: Příšerně pindáš! Překonáváš parlamentní promluvy! Pindy papežštější papeže!
Pavel: Prr, Patricie, prr…
Patricie: Prr prr! Pořád prr! (bouchne si do stolu) Prd prr! Pomalu přestáváš přemýšlet! Pouze
plytce papouškuješ! (otočí se na Patrika) Promiň Patriku…
Patrik: (smířlivě) Pojď, Pavle, přineseme pivo.
Pavel: Preferuju pořádnýho panáka! (oba odcházejí, míjejí se s vracející Pavlínou)
Pavlína: (volá za Patrikem a Pavlem) Počkejte, pánové, počkejte…
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Patrik: Pádíme pro pití.., poklábosíme později.
Pavlína: (sedá si k Patricii) Pohoštění poněkud potrvá. Pardon, Patricie, promiňte prostořekost…
Působíte pěstěně. (obdivně) Parádní postava, pevné pozadí, prsa podobná pobřežní
Pamele… plastika?
Patricie: Pitomost. Pouze posilovna, pravidelné plavání…
Pavlína: Páni! Pavel, předpokládám, překypuje penězi. Podniká?
Patricie: Pavel právničí, proškoluje pedagogy, připravuje podklady pro politiky…
Pavlína: (obdivně) Prostě polyhistor… Patrik pracoval pro pojišťovnu. plnění při požárech, při
povodních... Pak prošustroval pořádný prachy. Provedl podvod proporcema podobnej
praseti. Pak podvod prasknul. Přišel padák.
Patricie: Proto Patrik předtím posmutněl… Pak přišlo popotahování?
Pavlína: Právě. (dvakrát popotáhne nosem) Popotahávání, potupa, pekelné ponížení, pokles
poměrů… Prostě Patrik pomáhá polským pokrývačům. Příšerný póvl… (volá směrem za
Patrikem) Patrik potřebuje pár pohlavků! (tišeji k Patricii) Přizdisráč!
Patricie: Politováníhodný průšvih… Pavel prozatím pořád profituje. Podtrhuji prozatím! Protože
právo plus politika pokaždé přitahují problémy, podrazy. Prověřují povahy, potažmo
přátelství…
-

vrací se Patrik + Pavel z kuchyně (s pivem v PET-lahvi)

Patrik: Pozór, pivíčko… Plzeňský Prazdroj....Pohříchu plastový…přesto předčí popovické patoky.
Pavel: Prčic, padla pěna…
Patrik: (k Pavlíně) Poslyš, Pavlíno, Pavla prý při poklápění prkénka přepadl puch připalované
prasečí pečeně.
Pavel: Přesně.
Pavlína: (postaví se a zděšeně) Proboha, pokrmy! (chystá se, že vyběhne do kuchyně, když

v tom se ozve bouchání na dveře)
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Policista: Policie! Povolte přístup! Policie!
-

všichni se vyděsí

Pavlína: Prokrista, policie!
Patrik: Páni!
Patricie: Panenko pětibolestná!
Pavel: Potěš prdel, pravděpodobně prozrazené pletichy…
Patricie: (k Pavlovi) Packale!
Patrik: Půjdu ? (vykročí ke dveřím)
Pavel: Počkej, Patriku…
Patrik: Proč? Plánuješ pláchnout?
Patricie: (ironicky) Popřípadě použít pistoli?
Policista: Policie, povolte přístup! Připravujeme průnik pomocí pancéřové pěsti!!
Pavlína: (hystericky) Pomóc, pomóc, počínám panikařit!!
Patrik: Prohráls, Pavle… (vydá se ke dveřím a vrací se s Policistou)
Policista: Proto…! Podle paragrafu padesát pět písmeno p) předložte průkazy!
-

všichni neochotně loví občanky a předávají je policistovi, který je studuje

Policista: Patrik Pachman… Pachman, Pachman… podvodník Pachman?
Patrik: Podmíněně propuštěn, prohlašuji.
Policista: Prověříme. (vrací Patrikovi průkaz) Potom ….. páni! Populární prostitutka Patricie
Píchavá, Píchová…!!! Pracovně? (vrací i jí průkaz)
Pavel: (vyčítavě k Patricii) Patricie ?!
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Patricie: Promiň, Pavle…
Pavel: Potvoro promiskuitní…!
Policista: Pavlína Prošková… (studuje si podrobněji průkaz, poté poučně:) Prošková, položku
„pohlaví“ propříště pouze písmem! (vrací jí průkaz) … Pavel Pahýl! Pahýl. Povědomé
příjmení…
Pavel: Pozor! Požívám přízně předních politiků!
Policista: Provokujete?
Pavel: Pro příklad: předsedy parlamentního podvýboru pro právo petiční, prezidentova poradce,
premiérova poskoka …
Policista: Povedená parta…
Patrik: (nesměle) Prozraďte, pane policisto, proč provádíte podobně ponižující perlustraci?
Policista: Pro podezření přípravy písmenného převratu!
Pavlína: (nechápavě) Prosím?
Policista: Příprava písmenného převratu! Používáte pouze počáteční písmena „pé“! Proč? Pahýle?
Pavel: Protože… protože…
Patricie: (zašeptá směrem k Pavlíně) Případ pro psychiatra.
Policista: (podrážděně) Psychiatra? Přestaňte ponižovat příslušníka policie při provádění
prošetřování? Postupně přistupujte, přiložím pouta!
Patrik: Přiznávám přípravu převratu, půjdu pokorně první. (Policista mu přikládá pouta)
Policista: Pašák Pachmane!
Patrik: Pitomec…
Pavlína: Pro podporu Patrika přiznejme podíl (staví se za Patrika, Policista jí přikládá pouta -

popř. položí její ruku na Patrikovo rameno)
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Patricie: Přiznávám podíl. (spojuje se s ostatními do „vláčku“, Policista přikládá pouta)
Pavel: Píšu protest prezidentovi! (neochotně se řadí k ostatním)
Policista: Padejte, pakáži! (všichni ve „vláčku“ pochodují dokola jeviště a za zvuku Pochodu

padlých revolucionářů pobrukují)
Všichni: Papapapapapa papapapapapampadam…

(všichni obejdou kolečko, poté se zastaví v popředí směrem k divákům)
Zazní hlas z reproduktoru.
Hlas z reproduktoru: Po prošetření případu přišlo přiměřené potrestání pachatelů. Po
propuštění přestala Patricie provozovat prostituci, protože Pavlovi povila pět potomků.
Pavel přesto prchl přes pohraniční pahorky. Pavlína po promoci počala pomáhat
potřebným, přičemž Patrik pomoc potřeboval - propadl pití plus pervitinu. Ponaučení pro
publikum? Příprava písmenného převratu předchází pád.
Všichni: Poklona! (ukloní se)(případně:) Přestávka.

