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1. STATEK 

Venku přede dveřmi. Je pozdě večer, podzim, ve větvích nepříjemně fičí vítr. Dům je na 

samotě, kromě větru, který sílí, a drobného deště nejsou slyšet žádné další zvuky. Pak 

zprudka zavržou dveře, slyšíme klučičí kroky v holinách, potom dveře bouchnou, jak se 

zavřou, kroky se zastaví.  

Marek:  (volá) Leonarde, kde jsi? Leonardéééééééé, Leonardéééééééé. 

(Zmlkne, čeká na odezvu, ale pořád je slyšet jen vítr a déšť. Jen lehce, někde z hloubi 

domu je matně slyšet zvuk puštěného rádia, hraje nějaká populární hudba) 

Marek:  No tak Leonarde, kocoure, kde jsíííííííííííííí. Čičííííííííí, čičíííííííííííí, pojď 

domů, dostaneš dobrůůůůůůtkůůůůůůůůůůů….. 

(Zase zmlkne, kocour se neobjevuje. Vítr zesiluje. Pak je znova slyšet zavrzání dveří, 

zvuk rádia je slyšet silněji, pak dveře bouchnou, mužské kroky, které se zastaví u 

Marka) 

Marek: Čičííííííííí, čičíííííííííííí, Leonardéééé, kocouréééé…. 

Táta: Marku, pojď domů, strašně to fičí…. (zatřese se chladem) Brrr, to je ale 

hrozná zima…. Nemáš ani svetr, nastydneš. A já s tebou nemůžu strávit 

celý den v čekárně u doktora…  na statku je spousta práce, kterou místo 

mě nikdo neudělá. Tak pojď domů, maminka se bude zlobit.  

Marek: (plačtivě) Leonard nepřišel domů. Je tam někde venku. Je zima. Prší. Co 

když se mu něco stane?  

Táta:  (povzdychne si)Zas ten kocour…  

Marek pofňukává. 

Táta:  Marku, poslouchej mě, je to kočka, zvíře, a to se umí o sebe postarat. 

Někam si na noc zalezl a ráno se objeví, uvidíš… Přece není takhle 

venku poprvé.  

Marek: Ale může nastydnout. A ještě to tady pořádně nezná. Co když se ztratí?  

Táta: (rezolutně)Nenastydne! A neztratí se! Bydlíme tady už tři měsíce, tak si 

nevymejšlej, už má všechno dávno prolezlý… (konejšivě) Neboj, kočky 

moc dobře věděj, kde bydlej, ty se nikdy neztratěj. A když si vyběhnou 

jako Leonard, tak se zase vrátěj… 



Slyšíme dvoje vzdalující se kroky, pak vrznou dveře, jak se otevřou, rádio je slyšet 

silněji, pak se dveře zabouchnou a je slyšet zase jen vítr a pleskání deště.  

 

2. VENKOVSKÁ MALOTŘÍDKA 

(zvuk školního zvonku, začíná přestávka, šoupání nohou, šoupání židlí, šum, jak 

několik zhruba jedenáctiletých dětí mluví přes sebe, některé s plnou pusou) 

 

Kluk 1: (šustí sáčkem. Rozbaluje svačinu)Blééé, v tom chlebu je okurka. Říkal 

jsem mámě, že nechci okurku a stejně mi ji na tu šunku dala…Minule 

tam zas nacpala papriku. Přitom ví, že zeleninu nejim… 

Holka1: Dávej pozor, skoro jsi mi to pití vylil na sešity… A neroztahuj se, tohle 

je moje lavice, jdi si k sobě… 

Kluk 2: Koukejte, táta mi pořídil na telefon tu novou hru. Je úplně boží… 

Holka1: (nadšeně) Tý jo! Ty se teda máš! Taky jsem ji chtěla, ale naši řekli, že 

nebudou vyhazovat peníze za blbiny. Že šetříme, abysme mohli v létě 

k moři… 

Kluk 2: Mně teď táta a máma koupěj, co chci. Jak si mě po tejdnu předávaj, tak 

se předháněj, co mi poříděj… 

Kluk 1: (s plnou pusou)Boží! Půjčil bys mi ji?  

Holka 1: (pohrdlivě) Tobě, ty tlustoprde? Vždyť bys to jenom umastil a stejně to 

neumíš… Ale mně ji půjčíš, že jo? (žadonivě) 

Kluk 2: No když mě necháš opisovat u písemky z matiky… 

Jsou slyšet zvuky, jak se pošťuchují, smějí se… 

Marek: (nesměle) Můžu se taky podívat? 

Radostný šum zmlkne. 

Holka 1: Marku, ty to jako znáš, jo?  

Marek: (zase nesměle)No, myslím, že mám podobnou hru… 

Kluk 2: (rezolutně) Prosím tě, co se s ním vůbec bavíš. S vejtahou. Si myslí, že 

když se přistěhovali z města, že ví všechno nejlíp… Tady i o hodině. 

Šprťoun jeden… 

Kluk 1: (pošklebuje se) Šprťoun, šprťoun… 



Kluk 2:  Šprťoun a ještě bio úchyl. Tak co máš k svačině dneska? Mlíko od 

krávy? Nebo zase ten smradlavej kozí sejr? Nebo radši rovnou nějaký 

zrní?  

Holka 1: (zasměje se)Zrní, zrní…. Máma říkala, že jí jeho máma nabízela do 

krámu nějaký bio výhonky. VÝHONKY, BIO, kdo by to tady asi tak 

kupoval…? 

Marek: (tiše)Já nemůžu za to, že naši maj ten statek, zvířata, že se snažej věci 

pěstovat zdravě. Já sem nechtěl… 

Kluk 2: (pohrdavě)Nechtěl! Tak Mareček sem nechtěl, jako sem na venkov, mezi 

burany z vidlákova, že jo? Tak řekni! Řekni, že si to myslíš! 

Marek: (hodně tiše) Nemyslím. Fakt ne…Já nechtěl nikam. Nejen sem… 

Kluk 2: Tsssss, nekecej! Pověz, co máš k tý svačině, snad se nestydíš….Za to 

vaše BIO EKO! 

Marek: (potichu) Nic, zapomněl jsem svačinu doma. (na chvilku zmlkne, pak 

pokračuje) Hledal jsem Leonarda. 

Kluk 2: Leonarda, Leonarda, jóóó, to je ten tvůj vznešenej anglickej kocour, co ty 

jeho fotky furt ukazuješ třídní… A on se ti chudáček ztratil… 

Marek: Ztratil. On se už několikrát zatoulal, ale teď nepřišel domů vůbec… A 

v noci bylo fakt hnusně. Ale táta říkal, že kočka ví, kde je doma, že se 

pokaždé vrátí… A není anglickej, ale britskej, modrej… 

Kluk 2: (zle)A řek ti táta taky, že tady jsou venku lišky a jiný divoký zvířata, co 

takovýhle hloupý městský kočky žerou? Neřek! Tak se ho na to zeptej, 

když máte ten bio statek, tak to přece musí vědět… 

Zmlkne, je slyšet, jak kamsi odchází, do toho si ještě pološeptem mumlá. 

Kluk 2: (mumlá si) Prej modrej, obyčejnej šedivák je to, obyčejnej blbej kocour, 

šedivák šedivej...  

Zvuk školního zvonku, dětský šumot mizí, až je slyšet jen zvonek. 

 

 

 

 



3. POLNÍ CESTA 

Pozdě odpoledne, drobně prší, je slyšet rychlé mlaskavé kroky na rozbahněné cestě 

klučičí rychlý dech a trochu funění, jak jde rychle. Do toho se zezadu přibližuje 

povrzávání starého jízdního kola, zvuk zesiluje až je téměř u Marka. Pak se ozve 

zacinkání na zvonek, kolo zastaví a je slyšet, jak z něj někdo seskočil dolů, došlápl do 

bláta, mlaskne to.  

Listonoška: Jé, ahoj Marku, co tady děláš?  

Marek: Dobrý den, paní listonoško. 

Oba pomalu jdou vedle sebe, cesta je blátivá, kolo lehce povrzává. 

Listonoška: Co tu děláš? Je ošklivo a za chvíli bude tma. Proč jsi nejel autobusem? 

Tudy to máš domů ještě tak dobrý dva kilometry… 

Marek: Ujel mi autobus.  

Listonoška: K vám na tu samotu toho moc nejezdí, co?  

Marek: Ne. Ten byl poslední. 

Listonoška: A jak to, že ti ujel?  

Marek: (po chvíli mlčení) Nemohl jsem v šatně najít bundu… 

Listonoška: Ale pak jsi našel.  

Marek:  No, našel… 

Listonoška: A kde byla? 

Marek: (snaží se o ledabylost, ale moc mu to nejde)Ále, zapadla za botník. Asi 

už hned ráno a já si toho nevšim… 

Listonoška: (pochybovačně)No dobře… 

Pak chvilku mlčí, jen jdou, bláto pod nohama mlaská, kolo lehce vrže. 

Listonoška: (trochu nervózně)Marku, já bych šla s tebou ráda dál, ale ještě vezu staré 

paní Kropáčkové důchod. Kdybych se opozdila, byla by nervózní… 

Marek: To je v pohodě… 

Listonoška: Neztratíš se, viď? Před lesem musíš zahnout doleva a jít kus po stráni a 

pak nepřehlídnout cestu, co po ní svážejí dřevo… 

Marek: Neztratím. Už jsem tudy šel. Několikrát.  

Listonoška: Několikrát? To ti taky ujel autobus? 

Marek: No, ujel.  



Listonoška: (povzdychne si)Protože jsi v šatně nemohl najít věci, viď? 

Marek: Hmmmm…. 

Listonoška: Měl bys to říct vašim. Stejně to dělaj pořád ty samí sígři. To tady všichni 

vědí. Proto je vás v malotřídce jen pár, většina vozí děcka do školy do 

města… 

Marek: Naši dělaj na statku, nestíhali by to. Prosím vás, nic jim neříkejte, jo?  

Listonoška:  No jak myslíš… 

Marek: To bude dobrý. Fakticky.  

Listonoška: Ale kdyby něco, tak jim to povíš, viď? 

Marek: Povim. (pak váhavě) A ještě prosím… 

Listonoška: Co? 

Marek: Neviděla jste Leonarda?  

Listonoška: (trochu zmateně) Leonarda? Leonarda… Jo ty myslíš, toho tvýho 

kocoura, takovýho toho hodně chlupatýho. 

Marek: Jo, modrýho. Teda vlastně šedivýho, modrej se mu jen říká. Počkejte, 

ukážu vám fotku… 

Hledá fotku na mobilu, mumlá si u toho něco pro sebe nezřetelně.) 

Marek: Koukejte! 

Listonoška: Teda ten je krásnej… 

Marek: Nepřišel večer domů. Ani ráno tam nebyl… 

Listonoška: Neboj, kočky se vracej. Ty věděj, kde bydlej… 

Marek: To říkal táta taky… 

Listonoška: Tak vidíš… 

Marek: Ale kluci ve třídě povídali, že jsou tady divoký zvířata a tak… 

Listonoška: (rezolutně) Jen chtěli bejt zlí! Kočky jsou chytrý zvířata! A lezou na 

stromy, to přece víš. Kdyby mu něco hrozilo, tak tam vylez a schoval se. 

Uvidíš, že až se vrátíš domů, už tam bude.  

Marek: (nesměle) Ale kdybyste ho někde viděla, dala byste mi vědět, že jo?  

Listonoška: To víš, že jo. Ale teď už vážně musím jet… A ty rychle šlapej, ať jseš 

doma, než bude tma… 



Pomalé povrzávání kola a zvuky dvojí chůze, které bylo slyšet celou dobu, ustanou, je 

slyšet heknutí při naskočení na kolo. Pak zacinká zvonek kola a vrzání zesílí s tím, jak 

se kolo rozjede. Je slyšet jedny vzdalující se kroky, posluchač je ale dál na cestě 

s kolem, zvuk vrzání je stejně intenzivní, do toho je lehce slyšet ženské funění, jak 

obtížně šlape blátivou silnicí. Pak vrzání ustane, je slyšet mlasknutí bláta, jak 

listonoška seskočí dolů z kola.  

Listonoška: (říká jen pro sebe) Jo, ještě kousek a už bude u lesa. To už dojde. 

(vzdychne) Stejně je to chudák kluk. Aspoň ty jeho rodiče by měli mít 

rozum… 

Pak je znovu slyšet heknutí, jak naskočí na kolo. To se znovu rozvrže a vrzání slyšíme 

míň a míň, jak se kolo vzdaluje.  

 

4. NA DVOŘE NA STATKU 

Jednotlivé zvuky se prolínají přes sebe, kvokání slepic, kokrhání kohouta, někde trochu 

dál bečí ovce, zvuky zemědělské usedlosti. Z povzdálí je slyšet zvuk malého traktoru, 

přibližuje se, pak traktor vjede do dvora a ztichne. Otevřou se dveře traktoru, někdo 

seskočí dolů, je to dospělý člověk, pak se dvířka zabouchnou. Kvokání slepic, ovce a 

kozy jsou pořád z povzdálí slyšet. 

Táta:  Marek už je ze školy doma?  

Máma: Ne, volal, že měli nějakou hodinu navíc, ujel mu autobus, tak že přijde 

pěšky. 

Táta: To už je tenhle měsíc potřetí. Nevím, co v tý škole blázněj. Si myslej, že 

děti na venkově nikam nepospíchaj… 

Máma: Prý chystaj nějakou besídku k Mikuláši. Představení pro menší děti… 

Táta: (unaveně) To je furt něco. Navíc mi přijde takovej duchem nepřítomnej. 

Něco mu říkám a on mě ani snad neposlouchá. Posledně jsem chtěl, aby 

sesbíral vajíčka a on se tvářil, jako by ani nevěděl, kde je kurník a jak 

takový vejce vypadá… 

Máma: (konejšivě) To chce jen čas. Je toho na něj moc. Odchod z Prahy, nová 

škola, dojíždění, noví spolužáci, tahle samota, statek, zvířata. Já vím, že 



to je i pro něj lepší, být venku, v přírodě, jíst zdravý věci. Nebýt v tom 

chaosu ve městě. Ale on si to ještě neuvědomuje… 

Táta: (vzdychne) No jo... A do toho ještě ten zpropadenej kocour. Včera ho až 

do noci hledal. 

Máma: Já vím, ale hlídat ho doma nemůžu. Běhám z baráku na dvůr ke 

zvířatům, pak zase zpátky, nemůžu ještě hlídat kocoura. Mám ho taky 

ráda, ale hlídat ho nemůžu.   

Táta: Měli jsme ho nechat v Praze. Někdo ze známejch by si ho určitě vzal. Je 

to kocour do bytu, ne na zahradu.  

Máma: Víš, jak Marek vyváděl, jen jsme o tom začali mluvit. Visí na něm… 

Táta: Ale takhle hrozí, že kocour zmizí a už ho neuvidí. V Praze by ho mohl 

sem tam navštívit… 

Máma: To mohl. Ale s tím teď nic nenaděláš…Kocour je prostě tady. 

Táta: (ulehčeně) Takže se vrátil?  

Máma: Jo, přišel dopoledne, když přijeli zezdola Novotných pro vajíčka.  

Táta: Aspoň že tak. O starost míň. (na chvilku se odmlčí) Kolik si jich vzali, 

těch vajec?  

Máma: Jen dvacet. Ale taky dva kozí sýry a budou pravidelně jezdit pro mlíko, 

jejich děti mají alergii na kravský.   

Táta: Ach jo, myslel jsem, že to půjde líp. Teď se všude mluví o zdravý 

stravě… 

Máma: (smutně) Jenže tady to asi nikoho moc nezajímá… asi jsme na venkově 

až moc. Daleko od velkýho města. Všichni si tu pěstujou vlastní. A sýry 

a jogurty jsou pro ně prostě moc drahý… 

Táta: Zkusila ses zeptat v potravinách ve vsi? Všichni tam choděj… 

Máma: Zkusila. I v městečku. Měla jsem s sebou i věci na ochutnávku. Kozí sýr, 

jogurt, halloumi, naklíčené mungo, hummus. Jen se na to podívali a pak 

mi řekli, že tady se takovéhle věci nejedí. Že by to nikdo nekupoval.  

Táta: Tak třeba se to rozjede na Vánoce. To lidi nakupujou… 

Máma: (unaveně) Snad máš pravdu.  

Táta: Peníze zatím máme tak akorát na přežití… 



Máma: Taky jsem si myslela, že to půjde líp… (odmlčí se) Mám ale radost 

z toho, že už Marek snad zapadl mezi místní děti, když s nimi nacvičuje 

tu besídku… 

Táta: Jo, to je fajn… 

 

5. DOMA NA STATKU 

Otevření dveří, pak bouchnutí, jak se zavřou, pár kroků, pak žuchnutí, jak se někdo 

svalí na postel. Pak se pokojem rozezní hudba – Xanny od Billie Eilish.  

Marek: (mazlivě, tulivě) Leonarde, ty tuláku, kdes byl?  

Je slyšet hlasité kočičí vrnění. Hudba pořád potichounku hraje.  

Marek: Podívej se, jak vypadáš, na ocase máš bodláčí. Ukaž, dám ti ho pryč. Tak 

nemávej s tím ocasem…Tak kdes byl? Já vím, že mi to nepovíš. Ale 

venku jsou zvířata, co by tě mohly sežrat, rozumíš?  

Hudba hraje, pomalu utichá, do toho kocour pořád vrní. 

Marek: Nevrň, teď musíš poslouchat. Kdyby se tam objevilo takový nějaký 

zvíře, tak musíš něco udělat. Utýct. Nebo vylízt na strom. Na ten nejvyšší 

strom. Rozumíš?  

Kocour pořád vrní.  

Máma: (z povzdálí, přes dveře) Marečku, chceš nějakou svačinu?  

Marek: Nechci, teď nemám hlad… 

Máma: Tak si aspoň sundej si ty kalhoty, máš je od bahna a mokrý… Hoď je 

hned do špíny.  

Marek: Ano mami.  

Je slyšet, jak si rozepíná zip u kalhot, stahuje si je, pak jde přes pokoj, cvakne klika, 

vrznou dveře, bosé nohy pleskají o dlaždice, je slyšet zdvihnutí víka prádelního koše, 

pak dovnitř žuchnou kalhoty, víko se zabouchne, znovu pleskání nohou, bouchnutí 

dveří, žuchnutí na postel.  

Marek: Leonarde…chyběl jsi mi. Bál jsem se, kde jsi.  

Kocour dál vrní. Přes dveře začne hučet puštěná pračka. Pak zaklepání na dveře. 

Marek: Dále! 

Dveře vrznou, jak se otevřou. Máma zůstane stát ve dveřích.  



Máma: Marku a co to nacvičování?  

Marek: (udiveně) Jaký nacvičování?  

Máma: No ta besídka, k Mikuláši, jak ses kvůli tomu zdržel ve škole… 

Marek: Jo tahle. Jo, to bylo fajn… 

Máma: A bude to i pro rodiče, že bysme se přišli podívat?  

Marek: (rychle, trochu polekaně) Ne, je to jen pro ty malý děcka. O hodině… 

pro rodiče to není.  

Máma: To je škoda, těšila jsem se, že poznám i tvoje spolužáky. Jsem ráda, že se 

kamarádíte… 

Marek: Jo, jo, kamarádíme… 

Máma: To je prima, že sis tu našel přátele…tak už tě nebudu rušit. 

Dveře zavržou a pak cvaknou, jak je máma při odchodu zavře.  

Marek: (šeptem) Jo, Leonarde, besídka a kamarádi… kamarádi… Já jim nechci 

lhát, vždyť víš, ale něco jsem si vymyslet musel. Tohle by nepochopili… 

Aspoň že mám tebe… Kdes to teda byl? Divně voníš. Mlhou a ještě 

něčím. Co to je, Leonarde? Voní to jak starý zmoklý listí… 

Leonarde…(hlas je stále tišší a tišší) 

Kocour pořád vrní, jinak je ticho, za chvilku se ozve hlasité oddechování, jak Marek 

spí.  

 

6. HÁJENKA DĚDKA ŠEDIVÁKA 

Malá místnost, v ní sedí asi pětašedesátiletý muž, hlasitě cvaká do klávesnice počítače, 

do toho zní z gramofonu Da Pacem od Arvo Pärta. Jinak tu není žádný jiný zvuk. Po 

chvilce se ozve jakýsi šramot, jako by něco zaškrábalo na okno. Cvakání ustane, hudba 

zní dál.  

Dědek Šedivák: Je tu někdo? 

Šramot ustal, je slyšet jen hudbu.  

Dědek Šedivák: Tak je tu někdo? 

Pořád zní jen hudba 

Dědek Šedivák: (posměšně sám nad sebou). Už slyším duchy. Za chvíli si začnu 

myslet, že tady straší… 



Do hudby se znovu ozve cvakání na klávesnici. Po chvíli je ale znovu slyšet ten 

škrábavý zvuk. Ale cvakání na klávesnici pokračuje dál. Zvuk škrábání na okno sílí a 

zrychluje se. Teď teprve cvakání na klávesnici ustane. Hudba ztichne. Je slyšet 

odstrčení židle od stolu, pak těžké mužské kroky, jak jdou světnicí. Škrábání na okno se 

pořád ozývá. Je slyšet otevírání okna. Škrábání ustane a ozve se hlasité kočičí 

zamňoukání a vzápětí zavrnění.  

Dědek Šedivák: To jsi zase ty?  

Místo odpovědi se ozve vrnění a mňoukání, jak se o něj kocour otírá. 

Dědek Šedivák: Kde ses tady vzal? 

Kocour hlasitě vrní. 

Dědek Šedivák: No tak, neotírej se tak. Je ti zima? Tak pojď. Hop. Není to nijak 

vysoko…  

Je slyšet, jak kocour seskočil z okna do místnosti. Muž zavírá okno. Potom kroky přes 

světnici. Cvaknutí, jak se otevírá lednice. 

Dědek Šedivák: Tak se podíváme, co máme v lednici. Co by sis dal?  

Kocour hlasitě vrní.  

Dědek Šedivák: Šunka, vajíčka, mléko. Může takový vznešený kocour, jako jsi ty 

mléko? Protože ty budeš vznešený, s touhle krásnou šedivou 

srstí… tak mléko asi ne. A hele, co tu máme! Co bys říkal na 

kuřecí masíčko? Ten řízek je dost velký, stačí nám oběma.  

Vezme prkénko, nůž, je slyšet, jak kus masa ukrojil.  

Dědek Šedivák: Tak co ty na to? Stačí ti tenhle kousek? 

Kocour hlasitě zavrní.  

Děděk Šedivák: Dobře, rozumím tomu tak, že stačí. Dám ti to na talířek na zem. A 

k tomu do misky vodu. Zbytek si udělám já na másle. A jsme 

spokojení oba. 

Na pánvi prská máslo, pak to trochu zasyčí, jak tam dědek položí maso. 

Dědek Šedivák: Tak to ještě obrátíme a budu to mít taky hotové. A co ty? No teda, 

tys to už snědl… 

Pak je slyšet je cinkání příboru o talíř.  



Dědek Šedivák: Dobré to bylo. Tak a teď mi řekni, co s tebou? Už pár let tady 

bydlím, ale až do včerejška jsem tě tady neviděl, co, ty kocoure 

šedivej, huňatej? Kde ses tady vzal? Včera jsi přišel, najedl se, 

vyspal se a pak jsi ráno zmizel, už jsem si myslel, že jsi úplně 

pryč. A ty se dneska navečer objevíš znova… Co já jen budu 

s tebou dělat…A venku je plískanice, v ní se takhle vznešené 

kočky nemají co toulat. Takže to dopadne jako včera, viď? Dám ti 

deku na křeslo a křeslo přisunu k topení… Šedáku. 

Je slyšet táhnutí křesla po podlaze.  

Dědek Šedivák: Tak pojď, máš to připravené.  

Kočičí zavrnění. 

Dědek Šedivák: Tááák, můžeš spát, takhle krásně stočený do klubíčka. A já jdu 

pracovat.  

Do ticha pokoje se znovu ozve hudba Arvo Pärta a po chvilce také ťukání do 

klávesnice počítače.  

 

7. NA STATKU V KUCHYNI 

Na zdi odbíjejí nástěnné hodiny, celkem zabimbají sedmkrát. Je večer. S posledním 

zabimbáním se prudce rozrazí kuchyňské dveře.  

Marek: (udýchaně, nervózně) Mami, kde je Leonard?  

Máma: Copak on není u tebe?  

Marek: Byl tam, ale není. Všechno jsem prohledal… (nešťastně) 

Máma: To je divný. Nesla jsem ti tam čistý prádlo a spal na posteli. 

Marek: (nervózně) A nenechala jsi otevřený dveře?  

Máma: Marku, já nevím, měla jsem plnou náruč prádla… 

Marek: (plačtivě a vztekle) Tak nenechala?  

Máma: Nevím. A takhle se mnou mluvit nebudeš. Mám spoustu práce, starostí. 

Nemůžu ještě na každým kroku hlídat kocoura. Měli jsme ho nechat 

v Praze, jak jsme navrhovali. Zůstal by v bytě a ty bys měl klid… 

Marek: (křičí, brečí) Neměl, byl bych bez něj… Ale vám je jedno, co chci já… 

Máma: Marku… 



Marek: Jedno, úplně jedno. Hlavně, že máte tenhle statek, hnůj, ovce, králíky, 

slepice…a já nemůžu mít ani kocoura. Ani Leonarda… 

Máma: (smutně, unaveně) Víš, že nám to jedno není. Tohle všechno je i pro tebe. 

Abys bydlel v přírodě, žili jsme zdravěji. Ale Leonarda opravdu hlídat 

nemůžeme. Jsme na statku…  

Marek: (vztekle) Já nechci bejt na statku, já nechci žít zdravě! Já chci 

Leonarda… 

Máma: (naštvaně) Marku, o tomhle jsme se už bavili! 

Marek: (plačtivě) Co když se Leonard nevrátí?  

Máma: I dnes se přece vrátil… 

Marek: Jenže je zase pryč… 

Máma:  Tak se zkus zeptat kamarádů ve třídě, jestli někdo neviděl, kam chodí… 

Marek se rozbrečí, cosi nesrozumitelně mumlá, bouchne dveřmi a uteče… 

Máma: Marku, no tak…máš tu večeři… (volá za ním, ale Marek už je pryč). 

 

8. PRODEJNA POTRAVIN 

Otevírají se dveře, nad nimi zacinká zvonek. V obchodě hraje rádio, Tichá píseň od 

Ivety Bartošové. Ženský hlas si falešně prozpěvuje spolu se zpěvačkou.  

Marek:  Dobrý den! 

Zpívající ženský hlas zmlkne. 

Prodavačka: Jé, ahoj, Marku, to jste už dneska skončili ve škole? Co si dáš? 

Nějakou sušenku? Bonbóny?...nebo máš nakoupit něco domů? 

Ale máma tady dneska ráno byla…   

Marek: (nesměle) Ne… 

Prodavačka: (pokračuje v monologu, v podstatě si Markovy odpovědi nevšimla) 

A na tu natural rejži jsem jí řekla, že to tady nevedeme. Že to musí 

dojet koupit do města. A pak chtěla něco jako sladěnku… Ježiš, 

co to je? To jsem ani v životě neslyšela… 

Marek: Nevím, myslím, že s tím peče…místo cukru. 

Prodavačka: (soucitně) Chudáčku… Na, vem si karamely (zašustí sáčkem), 

mají sice roztrhlej pytlík, ale nic jim není… a cos to vlastně chtěl?  



Marek: Jen se zeptat…jestli jste neviděla tady někde mýho kocoura.  

Leonarda. Toulá se. Mám o něj strach… 

Dřív než stihne prodavačka odpovědět, znovu klapnou dveře a rozcinká se zvonek nad 

nimi. Zvuk dvou párů nohou.  

Kluk 2:   Hele, Mára… 

Kluk 1: (posměšně) Marku, kupuješ nějaký bio klíčky? Nebo kozí sejr? To 

ho nemáte doma dost? Nebo snad mrkev? 

Prodavačka:  (razantně) Kluci, vy neumíte zdravit?  

Kluk 1:  Brýden.  

Kluk 2:  Brýden.  

Prodavačka: Dobrý den! Co vy tady? Jdete mi zaplatit tu limonádu, co jste 

minule vypili přímo na krámě a mysleli jste si, že si toho 

nevšimnu?  

Kluk 1: Ale my ji chtěli zaplatit, jen jsme zapomněli… 

Prodavačka: No tak jsem vám to připomněla. Takže ji zaplaťte.  

Kluk 2: No my si chtěli teď spíš koupit něco jinýho. Na limonádu teď 

peníze nemáme. 

Prodavačka: Tak dokud nezaplatíte tu limonádu, tady si nic jinýho kupovat 

nebudete! A buďte rádi, že jsem to neřekla vašim…a buď 

zaplaťte, nebo mažte… 

Na pult cinkají drobné mince.  

Kluk 2: Deset, patnáct, sedmnáct, dvacet dva, dvacet čtyři, dvacet devět… 

víc nemáme.  

Prodavačka: Vidíš, že to šlo. Tu korunu, co chybí, vám odpustím. Teď si 

můžete koupit, co chcete… 

Kluk 1: (vztekle) Teď už na nic nemáme.  

Prodavačka: Tak příště…. 

Zatímco na kluky prodavačka mluvila razantně a naštvaně, teď změní hlas, na Marka 

je milá. 

Prodavačka: Marku, já nevím, tvýho kocoura jsem tady ve vsi nikdy neviděla. 

A ani bych ho asi nepoznala… 



Marek: (vyplašeně, že o tom prodavačka mluví před kluky, nechce, aby o 

tom věděli) Ne, ne, to je dobrý… 

Prodavačka: (nechápe situaci) Tak ztratil se, nebo ne?  

Marek: Asi se jen zatoulal, on přijde.  

Kluk1 a Kluk2: (společně, posměšně, zpěvavě) Leonárd, Leonárd, chudáček, 

šedáček, Leonárd, Leonárd, chudáček, šedáček… 

Kluci si polohlasem posměšně prozpěvují dál, ale prodavačka pořád mluví, jen zesílí 

hlas, aby je překřičela…hlas kluků postupně utichá. 

Prodavačka: A byl ses podívat po okolí? Nemyslím jen po zahradě. Ale i 

kousek dál… Kočka nebude nikdy venku v noci v zimě jen tak. 

Najde si boudu, stodolu nebo seník, kam zaleze, schová se do 

tepla… To bys poznal, až by přišel, voněl by senem… 

Marek:  (polohlasem, nesměle) Voněl, předtím… Ale divně…jakoby 

mlhou a starým listím, co někde hnije… 

Kluk 1 a Kluk 2: (zpěvavě posměšně) Hnije, hnije, chudáček, šedáček, Leonard, 

Leonard… 

Prodavačka: (oboří se na ně) Kluci nechte toho! 

Kluci ztichnou.  

Prodavačka: (zamyslí se) To je divný… starým listím, říkáš… To vypadá, jako 

by šel někde dlouho pod stromy nebo lesem… Zkusil ses podívat 

na druhou stranu od vás?  

Marek: Ne-e, ještě to tam moc neznám… 

Prodavačka:  Je tam kus v lese bejvalá hájenka. Před pár lety ji koupil nějakej 

pan Šedivej. Je mu přes šedesát…tak nějak… určitě… tady 

v obchodě byl jen párkrát, když se tu stavil cestou do lékárny, ale 

vypadal mile … Třeba by něco věděl… 

Kuk 1 a Kluk 2: (začnou vykřikovat) Dě-dek Šedivák, po lese courá rád, dě-dek 

Šedivák, po lese courá rád… 

Prodavačka: (naštvaně) A už toho mám s váma kluci dost! Mazejte odsud! 

Je slyšet klučičí smích, pak dupot, pak se rozcinká zvonek na dveřích a pak dveře 

bouchnou, jak s nimi kluci práskli. Zvonek cinká, pomalu utichá.  



Prodavačka: Nic si z nich Marku nedělej… Zkus tam zajít. Za pokus nic 

nedáš… 

Marek: Moc děkuju. Zkusím. A na shledanou… 

Prodavačka: Ahoj… 

Cinkne zvonek, jak se otevřou dveře, pak se dveře zabouchnou a zvonek ještě chvíli 

doznívá… 

 

9. NA NÁVSI NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE 

Jsou slyšet kroky, pomalá chůze, vlastně spíš šourání, někdo jde a nohama naschvál 

rozhrnuje popadané listí. Kousek v povzdálí přejede auto. Pak se kroky zastaví, 

chvilku je ticho, pak se rozezní mobilní telefon. 

Marek:  Ahoj, mami…. 

Někde v dálce hrká traktor.  

Marek:  Jo, už jsem na zastávce, pojedu posledním autobusem…  

Traktor se ozývá blíž.  

Marek: Jak pozdě? Vždyť jsem říkal, že máme to nacvičování na tu 

besídku…no na tu mikulášskou… 

Traktor už je blízko a přejíždí po silnici před Markem. 

Marek: Mami, promiň, neslyším tě, jede tady traktor… Neboj, učení na 

zítra stihnu, úkol nemáme. …a mami, Leonard se vrátil?  

Chvíli je naprosté ticho. 

Marek:   (zklamaně, ale s nadějí) On do večera určitě přijde, určitě... 

Pak je zase ticho.  

Marek:   Ano, hned od autobusu půjdu domů. Ahoj mami… 

Náhle se za Markem ozve nečekaný a prudký zvuk, jak dva kluci seskočí asi 

z dvoumetrové zídky, která je hned za zastávkou.  

Kluk 1 a Kluk 2: (posměšně, pošklebují se) Ahoj, mami, ahoj, mami, hned přijdu, 

jsem tvůj hodnej chlapeček a co Leonard, vrátil se chudáček, 

Marečkovi se po něm stejskááááá…. 

Marek: Dejte mi pokoj! 

Kluk 1: Tak co, půjdeš kocourka hledat do lesa? Půjdeš? 



Marek: Dejte mi pokoj! 

Kolem projede nějaké auto. 

Kluk 2: (děsivě) Marku, víš, co je tam v lese? (začne trochu směšně 

parodovat prodavačku) Je tam bejvalá hájenka. Před pár lety ji 

koupil pan Šedivej…(znovu děsivě) Žádnej pan Šedivej, Dědek 

Šedivák tam je! A víš co má v domě? Zvířata! Spousty zvířat! 

Spousty mrtvejch vycpanejch zvířat! Lišky, zajíce, káňata, 

divočáka a má tam taky kočky.  

Kluk 1: Jo, má tam kočky. Spousty vycpanejch koček! 

Marek: (zoufale)Lžete! Jak to víte? 

Kluk 2: Viděli jsme je!  

Kluk 1: (prozpěvuje si) Viděli, viděli, viděli… 

Kluk 2: A víš, jak je zabíjí?  

Marek mlčí.  

Kluk2: Tak víš jak? Injekcí!  

Kluk 1: Jo, chytí je a uspí. A pak je zabije! Až jsou dočista mrtví! 

Marek: (křičí) Lžete, lžete, lžete! 

Kluk 2: Tys neslyšel prodavačku, kam chodí? Neslyšel? Do lé-kár-ny! 

(zdůrazní to slovo) A pro co tam asi tam chodí? Pro co? Pro 

bonbónky? (ztvrdne mu hlas) Pro injekce! 

Z dálky je slyšet přijíždějící autobus. K zastávce přicházejí lidé, je slyšet kroky, změť 

hlasů… 

Kluk 2: (výhrůžně syčí) Tak kam půjdeš, Marku? Do lesa, Marku? Půjdeš 

hledat kocourka do lesa? Do lesa… 

Hlas se ztrácí ve změti jiných hlasů, přijíždí autobus, zastavuje a s pšouknutím otevírá 

dveře… 

 

10. V LESE 

Les, prší, ve větvích se prohání vítr, kmeny vrzají, větve praskají, jak na ně Marek 

stoupá. 



Marek: (polohlasem si mumlá pro sebe) Jestli to zjistí máma, že jsem nešel do 

školy, tak mě zabije. Ale večer bych to v lese nenašel. A prodavačka 

říkala, že je to v lese. Hájenka. Na druhou stranu od nás.  

Pod nohama mu praskne větev, zakopne a upadne, vykřikne, pak se zase postaví.  

Marek: AU! Koleno! Hnusná větev! Kalhoty jsou špinavý, ale roztržený to 

naštěstí není. To bych mámě nevysvětlil… 

Prodírá se lesem, bahno mu čvachtá pod nohama, je slyšet zvuk rozhrnovaných větví… 

Marek: Říkala v lese. Ale jak daleko? Jak taková prodavačka může vědět, jak to 

je daleko? A co by tady Leonard vůbec dělal? 

Opět zvuk pádu na zem. Hustě prší. Zdvihne se, jde dál. 

Marek: A zítra si musím vymyslet něco ve škole, proč jsem nepřišel. Stejně mě 

kluci chtěli jen vystrašit. Nikdo injekcema zvířata nezabíjí. Jen veterinář, 

ale to když jsou moc nemocný. Jen tehdy se to může. Jinak ne.  

Pořád slyšíme zvuk chůze, deště a rozhrnovaných větví. Náhle je slyšet mohutné 

rozhrnutí větví a kroky strnou na místě, do ticha se ozve hlasité překvapené vyjeknutí a 

pak zaslechneme hudbu - Arvo Pärt. 

Marek: Hájenka! Leonarde, kde jsi? Čičííííííííí… Leonarde! Kocoure, kde jsi? 

Hudba je slyšet hlasitěji, pořád prší.  

Marek: Dobře, podívám se blíž, když už jsem tady.  

Hudba zesiluje.  

Marek: Co by mi taky mohl udělat… Prodavačka říkala, že je hodnej, jmenuje se 

Šedivej. Jen nakouknu oknem…Tak, vylezu na tohle dřevo pod oknem, 

abych viděl… (škrábe se po dřevě nahoru), (náhle vykřikne) Leonarde! 

Co tam děláš! Utíkej! Leonarde, nelež v tom křesle, pojď ven, pojď 

kocoure… Leonarde, koukni se, jsou tam všude vycpaný zvířata. To jsou 

mrtvý zvířata a ty můžeš bejt mrtvej stejně! (plačtivě) Leonarde, pojď 

pryč, nechoď tam mezi těma zvířatama…Je tam děděk Šedivák, je zlej, 

kluci měli pravdu, zlej…Leonarde, pojď ven…Jenom ke dveřím, 

protáhneš se ven a já tě vezmu a poběžíme… 

Hudba, která celou dobu zněla v podkresu, náhle ztichne. 

Dědek Šedivák: (hlasitě, ostražitě) Je tam někdo?  



Hluk, hromada dříví, na níž byl Marek, se zřítí. Následuje zvuk otevíraných dveří.) 

Dědek Šedivák: (hodně hlasitě) Je tam někdo?  

Slyšíme zvuk rychlých kroků, Marek utíká. Zvuk se vzdaluje.  

Dědek Šedivák: (křičí směrem k lesu) Kluci zatracený! Řekl jsem vám, že vás tady 

už nechci vidět! To vám to minule nestačilo? (pak polohlasem pro 

sebe) Mohli by být rádi, že jsem o tom rozmláceném okně neřekl 

jejich rodičům, a stejně sem pořád lezou… 

Slyšíme zvuk zavíraných dveří.  

Dědek Šedivák:  (tlumeně zpoza dveří) Tak co kocoure, co dobrého si uvaříme 

dnes?  

Opět začne znít Arvo Pärt.  

 

11. NA STATKU V KUCHYNI 

Zvuk prskajícího oleje, na sporáku se něco smaží. Je u toho slyšet ženský hlas, cosi si 

nezřetelně pobrukuje.  

Táta:  Voní to. Co to vlastně takhle pozdě smažíš? 

Pobrukování ustane, slyšíme jen prskání oleje.  

Máma: Zítra je Mikuláš. Budou mít ve škole tu mikulášskou besídku… 

Táta:  (zmateně, neví o tom) Besídku? Nic mi neříkal… Máme někam jít?  

Máma: Ne, prej to dělaj se spolužáky jen ve škole o hodině pro malé děti.  

Táta:  Aha… 

Máma: Jsem ráda, že si našel kamarády. Bála jsem se, jak sem zapadne… 

Táta:  (zadumaně)Ale stejně se mi něco nezdá…  Přijde mi jinej… 

Máma: Známky má pořád výborný.  

Táta:  Dneska ani nesháněl Leonarda, když přišel domů…a přitom kocour je 

zase pryč.  

Máma: Našel si kamarády…Zabaví se s nimi… Už nebude bláznit jen kolem 

kocoura… 

Táta: No nevím… Uvidíme… 

Máma: Bude to dobrý, uvidíš… 

Táta: Kde vlastně je?  



Máma:  Spí. Je utahanej. Říkal, že při tělocviku dnes hodně běhali.  

Táta: V bejvalý škole jim takhle zabrat nedávali. 

Máma:  Jo, tam je nechávali sedět a tloustnout… On taky pochopí, že venkov je 

pro něj dobrej. 

Táta: Snad jo… 

Máma: Když přišel, dokonce se ptal, jestli nepotřebuju s něčím pomoct. A pak 

sám zapnul pračku… už byla skoro plná. 

Táta:  (údivem hvízdne)…A proč vlastně na tu besídku smažíš řízky?  

Máma: Marek sice nic neříkal, ale myslím, že ostatní děti donesou perníčky, 

cukroví, tak aby měli i něco jinýho… 

Táta: Hmmm….ukaž… jsou výborný…(pomlaskává) 

Máma: (žertovně) Neber mi to! Že tě plácnu… 

Oba se smějí.  

 

12. PŘED HÁJENKOU DĚDKA ŠEDIVÁKA 

Je ticho, slyšíme jen vítr, jak šumí ve větvích. Náhle cvaknou dveře, někdo vyjde, dveře 

se zavřou, klíč se otočí v zámku. Pak zaslechneme nastartování auta a auto kamsi 

odjíždí. Potom slyšíme kroky, jak někdo běží vysokou starou suchou trávou, tráva mu 

šustí pod nohama. Pak se kroky zastaví, šustění ustane.  

Marek: (opatrně zavolá) Leonarde, čičííííííí, jsi tam? Leonardééééé….. 

Ztichne, nic se neozývá. 

Marek: (hlasitěji) Leonardéééé….jsi u dveří? (plačtivě) 

Lomcuje hlasitě s klikou a s dveřmi, ale dveře jsou zamčené. 

Marek: Dveře jsou zamčené. (prosebně) Zamňoukej aspoň, ať vím, že jsi 

v pořádku… 

Ztichne, ale kromě větru ve větvích nic není slyšet. 

Marek: (teď mumlá pro sebe) Když zase vylezu na tu hromadu dřeva u okna, tak 

uvidím dovnitř… 

Trochu funí, škrábe se po naskládaném dřevu nahoru až k oknu. Nahlas si nahoře 

vydechne. Pak uslyšíme zaťukání na sklo…a znovu… 

Marek: No tak Leonarde, kde jsi… 



Znovu zaťuká na okno. Je ticho, jen slyšíme hlasitý nervózní dech. Pak znovu 

zaťuká…a pak náhle překvapením vyjekne.  

Marek: (mazlivě) Leonarde, tys mě slyšel, tys vyskočil na okno… Leonarde, 

vylez ven, přece najdeš nějakou cestu, odnesu tě domů…koukni, co 

mám… 

Slyšíme šustění, jak rozbaluje řízky zabalené do alobalu.  

Marek: Kuřecí řízečky mám… mamka mi je dala na besídku… Ale stejně žádná 

besídka není, vždyť víš… a nejsem kvůli tobě ve škole. … Tak pojď ven. 

Vylez. Uteč… Zkusíme to okno, jestli nepůjde otevřít…. 

Slyšíme, jak funí, jak se snaží lomcovat starým oknem… 

Marek: (smutně) Nejde to… Počkej tam, já slezu dolů a zkusím se někudy dostat 

dovnitř… 

Zvuk, jak leze dolů po dřevě, pak je chvíli slyšet jen vítr ve větvích, po chvilce se ozve 

klapnutí, jak se něco otvírá…potom slyšení funění, jak se někam souká, kde je málo 

místo a nakonec se ozve tlumený pád. 

 

13. PRODEJNA POTRAVIN 

Cvaknou dveře a ozve se zvonek nad nimi.  

Prodavačka:  Jé, dobrej den, pane Šedivej, vás jsem tu ale dlouho neviděla. Zase 

do lékárny, zase? 

Dědek Šedivák: (nechce to komentovat) Hmmmm….Dobrý den, paní Novotná… 

Prodavačka: Co si dáte? Dneska nám přivezli nádhernou vánočku… Čichněte 

si, jak voní… Bylo by škoda ji tu nechat.  

Dědek Šedivák: Jen housky… 

Prodavačka: Vážně nechcete tu vánočku?  

Dědek Šedivák: Ne, je velká, nesnědl bych ji… Ale vezmu si ještě mléko a kus 

šunky a to bude na snídani stačit… 

Prodavačka: (napůl naštvaně a zklamaně, že neudělala větší obchod). No jo, vy 

jezdíte nakupovat do města…jako další lidi tady…a pak se divěj, 

že máme jen základní věci… 



Dědek Šedivák: (váhavě)…No, já jsem se chtěl vlastně zeptat, jestli máte konzervy 

pro kočky… 

Prodavačka: Vy máte kočku?  

Dědek Šedivák: No tak trochu. Kocoura. Takového toulavého… 

Prodavačka: A víte, že jsme teď nedávno o vás vlastně mluvili?  

Dědek Šedivák: Ano? O čem? S kým?  

Prodavačka:  No právě o kočce. S tím klukem ze statku, co je od vás přes les. 

Marek se jmenuje. Přistěhovali se nedávno. Hledá kocoura. Ale 

ten jeho je šlechtěnej…anglickej, myslím… To ten váš toulavej 

určitě nebude… 

Dědek Šedivák:  (rázně ukončuje hovor) Aha, to nebude. Tak máte ty konzervy?  

Prodavačka: (naštvaně) Ano, kolik?  

Dědek Šedivák: Dvě a zaplatím… 

Slyšíme kroky, cinknutí zvonku na dveřích a dveře se zavřou.  

 

14. V HÁJENCE DĚDKA ŠEDIVÁKA 

Slyšíme tápavé kroky, něco spadne na zem, pak pomalé kroky nahoru po schodech. 

Pak se se zavrzáním otevřou staré dveře.  

Marek:  (mumlá pro sebe) Fuj, ten sklep je ale hnusnej… (teď už normálně) 

Leonarde, tady jsi! Nestalo se ti nic?  

Kocour spojeně hlasitě vrní.  

Marek:  Jak ses sem dostal? Jseš v pořádku? Počkej, vezmu tě do náruče a 

prohlídnu tě…Na, tady máš řízek, vezmi si… 

Kocour dál hlasitě vrní.  

Marek: (ulehčeně) Vypadá to, že ti nic není… Hmmm…tady je to ale divný…. 

Slyšíme kroky, jak Marek chodí po místnosti a zároveň vrnění, jak má kocoura 

v náruči… 

Marek:  Liška, zajíc, veverka…a taky volavka, o tý jsme se učili ve škole. 

Koukni, támhle je jezevec. Má je tu vystavený mrtvý, vycpaný… 

Leonarde, sem chodit nesmíš… 

Kocour spokojeně vrní.  



Marek:  Nevrň, tomu nerozumíš, sem prostě nesmíš! Taky by tě zabil a vycpal! 

Pojď, musíme najít nějaký východ, jak se odsud dostat. Nějaký 

klíče…Přece tu musí mít klíče. Tím sklepem se nahoru nedostaneme…je 

to vysoko…Hop, teď musíš z náruče dolů… 

Slyšíme, jak kocour seskočil na zem, do toho Markovy kroky, jak chodí po místnostech, 

otvírání a zavírání skříněk, šátrání, jak hledá klíče. 

Marek: Leonarde, kde jsou klíče? Kam je dědek Šedivák dává? Musíme nějaké 

klíče najít… Musíme pryč odtud… 

Náhle je před domem slyšet zvuk zastavujícího auta, skoro vzápětí se otáčí klíč 

v zámku.  

Marek: (šeptá) Leonarde, schovej se! Já zalezu pod gauč a až to půjde, tak 

utečeme! 

Zvuk chvatného soukání se pod pohovku. Skoro vzápětí jsou slyšet kroky přicházející 

zvenčí z chodby.  

Dědek Šedivák: Kocoure, kde jsi? Šedáku…Podívej, co pro tebe mám… Kočičí 

konzervu…dostaneš jídlo.  

Zvuk lupnutí víčka konzervy….vzápětí slyšíme hlasité vrnění.  

Dědek Šedivák: No kdes byl? Na konzervu slyšíš, viď? Dáme ji do misky, ano? 

Celou nebo jen půlku…? Tak zatím půlku a pak uvidíme… 

Pod pohovkou slyšíme tlumené nervózní oddychování.  

Marek: (šeptá) Leonarde, běž pryč, běž od něj pryč… 

Zároveň dědek Šedivák přechází po místnosti… 

Dědek Šedivák: (mluví pro sebe) Tak, teď si nachystám snídani i já…ale nejdřív 

injekci. Dneska už je hodně pozdě, obvykle ji píchám dřív, ale co 

už naděláme, ráno tu stejně nebylo co k jídlu… No a pak uvidíme, 

co s tebou…kocoure…  

Náhle se z druhého konce místnosti ozve nečekaný hlasitý zvuk, jak se Marek rychle 

drápe zpod gauče. Narazí do židle a shodí ji. Přitom křičí.  

Marek:  (hystericky křičí) Co jste mu udělal? Leonarde, Leonarde, kde jsi, 

je ti něco? Co ti ten dědek udělal?  

Marek běhá po místnosti, vráží do nábytku a pořád volá a hledá kocoura.  



Dědek Šedivák:  (taky křičí) Kdo jsi? Co tady děláš? Jak ses sem dostal?  

Marek: Jestli jste mu něco udělal, zavolám na vás policajty! 

Pořád běhá po místnosti, dědek se ho snaží chytit.Honí se po místnosti. 

Dědek Šedivák: Okamžitě zastav a řekni mi, co tu děláš! 

Marek:  (hystericky) Ne! Zastavím a uděláte něco i mně! 

Dědek Šedivák: (nechápavě) Proč bych ti měl něco udělat?  

Marek: Protože jste zlej Dědek Šedivák, co zabíjí zvířata a vycpává si je! I 

Leonarda byste si vycpal… Leonarde (vydechne, jak konečně 

chytí kocoura), konečně tě mám, neškrábej… 

Dědek Šedivák: Stůj… 

Slyšíme kroky, jak Marek utíká s Leonardem přes místnost, prudce otevírá dveře, až 

bouchnou a žene se s kocourem ven.  

Dědek Šedivák: Tak sakra stůj…. 

Běží za Markem…dveře znovu bouchnou.  

 

15. ŠKOLA/STATEK – TELEFONÁT 

Slyšíme zvířata na dvoře statku, kvokání slepic, kohouta… 

Máma: (krmí slepice, volá na ně…) Na pipííí, na… 

Slyšíme zrní, jak padá do plechového žlabu, slepice, jak mávají křídly a kvokají jedna 

přes druhou. Do toho se ozve zvonění mobilního telefonu.  

Máma: (nepřítomně) Vrbenská, prosím… 

Učitelka:  (hlas v telefonu) Dobrý den, tady je Máchová, jsem Markova třídní 

učitelka.  

Máma: (zpozorní) Dobrý den… 

Učitelka:  (trochu nesměle…) Paní Vrbenská, já jen volám, bydlíte tady krátce, asi 

jste na to zapomněla. Všechny nepřítomnosti se musí hned hlásit, buď 

zavolat, nebo stačí jen napsat emailem… 

Máma:   (ulehčeně) Ano, já vím. Lekla jsem se, že je nějaký problém 

s Markem… když je dnes ta školní besídka… 

Učitelka: (nejistě) Besídka?  



Máma: No přece ta pro malé děti. Mikulášská. O hodině. Jak na ni Marek 

nacvičoval se spolužáky po škole. Přišel kvůli tomu pozdě domů… 

Na druhé straně telefonu je chvili jen ticho a dech učitelky.  

Učitelka: (rozpačitě) Paní Vrbenská, já nevím, jak vám to mám říct… 

Máma: (nejistě, dochází jí stav věcí)Žádná besídka není… Ani nacvičování 

odpoledne nebylo… 

Učitelka: Není. No já volám kvůli tomu, že Marek nebyl včera ve škole a dnes tu 

taky není. Myslela jsem, že je nemocný a že jste ho jen zapomněla 

omluvit… 

Máma:  Ne... (zmateně) Udělala jsem mu na tu besídku řízky. Vzal si je a šel… 

Učitelka: A nevíte, kde by mohl být?  

Máma:   Nikoho tu moc nezná, tak jsem měla radost, že se začal kamarádit se 

spolužáky ze třídy, že spolu nacvičují… třeba je u někoho z nich.  

Učitelka: Paní Vrbenská, víte, Marek se dobře učí, ale mezi místní děti prostě 

nezapadl. Aspoň mezi ty, co mám ve třídě… Tam myslím žádné 

kamarády nemá…Navíc vy žijete trochu jinak, než všichni tady na vsi. 

Děti se mu posmívají. Už jsem si je kvůli tomu volala do sborovny, ale 

nemyslím, že by to k něčemu bylo… 

Máma: Aha, dobře… to jsem nevěděla. Nic takového mi doma neřekl… 

Učitelka: Kluci to obvykle neřeknou…  

Máma: (vystresovaně) Já vůbec nevím, kde Marek je. Já nevím, co bych měla 

dělat…jestli volat policii… 

Učitelka: (snaží se ji uklidnit) Když se včera vrátil, tak se určitě vrátí i dnes. Zkuste 

vydržet. Zkuste mu zavolat. S policií bych ještě chvíli počkala…Tady 

nejsme ve velkoměstě.  Nenapadá vás, nestalo se mu něco, co ho 

vykolejilo?  

Máma: Ztratil se mu kocour…  

Učitelka:  Tak třeba ho hledá… 

Máma: Dobře. Já chvíli počkám, Zkusím mu zavolat. Dám vědět. Moc děkuju… 

Slyšíme cvaknutí v telefonu a vzápětí ticho, jak hovor skončil. Téměř ihned slyšíme, jak 

na klávesnici mobilu vymačkává jiné číslo, každá číslice pípne… 



Máma:  (mluví sama pro sebe, první dvě čísla nezřetelně) 767 476…No tak 

Marku, vezmi to, kde jsi… 

Slyšíme zvuk, jak telefon vyzvání, ale nikdo ho nezdvihá.  

 

16. VENKU PŘED HÁJENKOU A V HÁJENCE 

Slyšíme šustění suché trávy, dvojí kroky, které běží, sem tam zapraská pod nohama 

větev.  

Dědek Šedivák: Kluku stůj, nic ti neudělám, hlavně už neutíkej dál. Tam ne!  

Ale pořád slyšíme běžící kroky.  

Dědek Šedivák:  Stůj, je tam strouha… 

Než to stačí doříct, slyšíme, pád a šplouchnutí vody… 

Dědek Šedivák: Kluku, nestalo se ti něco?  

Slyšíme hrabání se ve vodě, jak Marek vstává. 

Marek:  (Zasténá) Auuuu... Noha. … 

Dědek Šedivák: A co je s ní?  

Marek:  Bolí. 

Dědek Šedivák: A můžeš na ni šlápnout?  

Marek: (plačtivě)…já nevím….zkusím to…(vyjekne)Auuuu…asi moc ne.  

Dědek Šedivák: Tak pojď, vezmu tě na záda…ten kousek snad zvládnu. A 

v hájence se na ni podíváme. 

Funí, jak ho dává na záda, potom těžce a namáhavě jde.  

Marek: A co Leonard?  

Dědek Šedivák: Ten kocour se jmenuje Leonard? Vidíš, já mu říkal Šedáku… Asi 

se o něj nemusíš bát…byl mokrý, ale co jsem viděl, nic se mu 

nestalo. Myslím, že se přijde za chvíli sám usušit… 

Marek: A opravdu mi nic neuděláte?  

Děděk Šedivák: (funí, jak ho nese, ale tlumeně se zasměje) Opravdu ne. Co ti kdo 

napovídal? Co bych ti měl jako udělat?  

Marek: Já nevím…ale když zabíjíte zvířata a vycpáváte je… 

Dědek Šedivák: To ti někdo řekl? 

Marek: Kluci ve třídě… 



Dědek Šedivák: (vzdychne) To je neuvěřitelné… 

Slyšíme dupání, jak jdou do schodů v hájence, pak se otevřou dveře, zabouchnou, pak 

jak se Marek ze zad sesune na gauč. 

Dědek Šedivák: (vydechne) Uf, konečně jsme tady… Na gauči ti bude dobře. Ukaž 

tu nohu…zkusím to prohmatat.  

Marek: (vyjekne) Auuu… 

Dědek Šedivák: Je to jen kotník. Výron. Zlomené to nemáš. Stáhneme to a dáme 

na to led a za pár dní to bude dobré… Ták, už je to… 

Marek: (rozkoukává se, zvědavě) A co ty zvířata? Ty vycpaný… 

Dědek Šedivák: Ty mám z kabinetu. Učil jsem angličtinu na gymnáziu. A taky 

biologii. A když jsem šel do důchodu, měnil se kabinet. Tak jsem 

si je vzal, když jsem se sem přestěhoval. Aspoň tady nejsem 

sám… 

Marek: Vy nemáte žádný děti?  

Dědek Šedivák: Nemám.  

Marek: Co tady vlastně celé dny děláte?  

Dědek Šedivák: Překládám. Hlavně články o přírodě. A když je potřeba, jedu do 

města a supluju… Učím rád.  

Marek: To by mě bavilo, chodit do gymnázia…ale tady mě škola nebaví. 

S dětma se tu nekamarádím….  

Dědek Šedivák: Proč ne? 

Marek: Říkaj, že jsem šprt. Ale mně baví číst o různejch věcech…a 

povídat si o nich. A pak taky kvůli tomu, že naši mají ten eko-

statek. Smějou se mi… A potom kvůli Leonardovi. 

Dědek Šedivák: Kvůli tomu kocourovi? 

Marek: (smutně) Jo…já tu nikoho jinýho nemám… 

Dědek Šedivák: Vidíš, já už si na něj začínal zvykat…dělal mi společnost. 

Marek: (přemýšlivě) Jemu se tu asi líbí…když utíká sem… 

Dědek Šedivák: (změna hlasu, řekne to s obrovskou námahou, roztřeseně, nemá 

sílu to dopovědět) Kluku, já… 



Náhle slyšíme, jak se dědkovo dýchání začne měnit a zrychluje se… začne se 

nekoordinovaně pohybovat, motat se po pokoji, shazuje dolů židle, nádobí, to padá na 

zem, rozbíjí se… 

Dědek Šedivák: (blábolí, nevnímá) Sám…Do jakého gymnázia, já neznám žádné 

gymnázium…V létě se nepíšou písemky. Růžová není hezká.  

Marek: (vyděšeně) Pane Šedivej, je vám něco?  

Pořád slyšíme, jak se dědek po pokoji nekoordinovaně motá. Náhle uslyšíme pád, jak 

tělo zadunělo při dopadu ne dřevěnou podlahu.  

 

17. NA STATKU V KUCHYNI 

Do ticha tikají jen nástěnné hodiny v kuchyni, náhle zazvoní telefon.  

Máma: Martine, víš něco?  

Táta: (hlas z telefonu) Ne, na té zkratce přes pole jsem Marka nikde 

neviděl. Zkoušela jsi mu znovu volat?  

Máma: Jo, nebere mi to.  

Táta: Mně taky ne… 

Máma: Zkoušela jsem obvolat všechny, co znám ve vsi…nikdo o 

Markovi neví… 

Táta: Zavoláme policii?  

Máma: Ne, ještě počkáme. Včera taky přišel. Hodinu?  

Táta:  Dobře, hodinu… 

Máma: (zaváhá)…víš, přemýšlela jsem o tom, co říkala učitelka. O dětech 

ve třídě a tak… 

Táta: To já taky…s dětma tady ve třídě nic neuděláme… 

Máma: …zavolala jsem do školy do města. Od pololetí by Marka vzali.  

Táta: Bylo by to nejrozumnější a je to za chvíli…jen nevím, jak by tam 

jezdil. 

Máma: …no a pak jsem zavolala Novotnejm, co tu byli pro vajíčka. Oni 

tam děti do školy taky vozej. Tak bychom se mohli střídat.  

Táta: Jo, to by bylo fajn, to bychom zvládli… 

Máma: …jo, zvládli. A Marek by byl rád. …hlavně už aby byl doma… 



Táta: Neboj, vrátí se…a s kocourem to nějak vymyslíme…  

Hovor ztichne, na stěně dál tikají hodiny.  

 

18. V HÁJENCE 

Slyšíme hlasitý rychlý dech dědka Šediváka….  

Marek: (vyděšeně) Co je vám, pane Šedivej, co je vám, vstaňte…no tak 

vstaňte, prosim vás…(brečí) 

Marek zmatené chodí po místnosti, kulhá, více dopadá na jednu nohu. Zvuky jak 

obrací věci, něco hledá… 

Marek: Kde mám ten mobil…asi musel vypadnout někde venku…tady je 

mobil pana Šedivýho…snad nebude zablokovanej…(mumlá si pro 

sebe)jedna…pět…pět… 

Operátorka ZS: Dobrý den, tady je Zdravotnická záchranná služba… 

Marek: (skočí jí do řeči, napolo brečí) Jsem v hájovně. Pan Šedivej, je 

starej, nejdřív byl normální, povídali jsme si, ale potom se začal 

najednou třást a motat a pak tak divně mluvit, jako z cesty. A pak 

upadnul na zem. Teď tu leží a nehejbá se. Nevím, co mám dělat. 

Operátorka ZS: Uklidni se. A nebreč. Poslouchej mě, ano?  

Marek: Ano… 

Operátorka ZS: Dýchá děda?  

Marek: Jo, dejchá… 

Operátorka ZS: A stěžoval si, že ho někde píchá, nebo bolí nebo pálí?  

Marek:  To ne…ale mluvil předtím o nějaký injekci…tady je…na stole…  

Operátorka ZS: Co je na ní napsáno?  

Marek:  (čte pomalu po slabikách) HU-MU-LIN… 

Operátorka ZS: Dobře, otoč dědovi opatrně hlavu na stranu, aby mu nezapadl 

jazyk. A podívej se, jestli tam je nějaká šťáva, dej trochu na lžičku 

a zkus ji dát dědovi opatrně na jazyk…a neboj, to bude dobrý, už 

ti tam posílám pana doktora… ještě mi řekni tvoje jméno a adresu, 

kde teď jste… 



Do posledních slov telefonátu slyšíme, jak se mísí šramot z druhé strany místnosti. 

Když hovor utichne, šramot zesiluje, až identifikujeme, že to je škrábání drápky na 

okno. 

Marek:  (vykřikne) Leonarde! 

Slyšíme, jak jde přes místnost, kulhá, otevírá okno, kocour mňoukne. 

Marek: Tak hop dolů. Šup, je tam zima… Mám vyvrknutej kotník, teď tě 

nýst nemůžu… 

Slyšíme, jak kocour doskočil na podlahu, pak zavírání okna a opět kroky přes celou 

místnost. 

Marek: Leonarde, pojď, posadíme se na gauč. Musíme hlídat pana 

Šedivýho, než přijede záchranka… 

Slyšíme zavrzání gauče, jak se na něj Marek posadil, pak druhé menší, jak na něj 

skočil kocour. Pak kocour začne vrnět, vrnění zesiluje, až se promísí s houkáním 

záchranné služby.  Tak pak zmlkne, slyšíme rázné zaťukání na dveře.  

Marek:  Pojďte dál. Je otevřeno.   

Slyšíme vrznutí otevíraných dveří a rychlé kroky, které se v místnosti zastaví.   

Marek:  Dobrý den… 

Lékař:   Ahoj…tak co je dědovi?  

Marek: Motal se, divně mluvil. A pak spadnul na zem. A předtím si asi 

píchnul támhletu injekci… ta paní v telefonu říkala, abych mu dal 

na lžičce trochu sirupu, jestli ho najdu… 

Lékař: Táák, podíváme na tu injekci. Jasně, Humulin… ten sirup jsi mu 

dal?  

Marek:   Dal. Našel jsem z černýho rybízu.  

Lékař: Jsi šikovnej kluk, moc jsi dědovi pomoh…Poslouchej, že už děda 

klidněji dýchá… 

Slyšíme, že dědkův dech je opravdu klidnější… 

Lékař: Děda má cukrovku, věděl jsi to? Ta injekce na stole je inzulín. 

Děda si ji ráno píchnul a pak se asi nestihnul najíst, viď? 

Marek: (sklesle, cítí vinu) A – ano, nestihnul…a ještě mě nesl, protože 

jsem si vyvrtl kotník… 



Lékař: Podívej, jak jsem ho teď píchnul do prstu, tomu přístroji se říká 

glukometr a měří hladinu cukru v krvi. Normální je od 3,5 a děda 

má jen 2,2.  

Marek:   (se zájmem) Ano…to znamená co?  

Lékař: Děda má hypoglykemický šok. Ráno se po injekci nenajedl a pak 

byl asi nějak ve stresu. Má nízkou hladinu cukru v krvi, kdybys 

mu nepomohl, mohlo to být pro něj moc nebezpečný…Ale bude 

to dobrý. Teď mu dáme infúzi, v ní je fyziologický roztok a 

píchneme mu tři ampule čtyřicetiprocentní glukózy… za chvíli se 

děda probere… 

Slyšíme kroky, otevírání lékařské brašny, zašustí nějaký sáček… 

Lékař: Tak hotovo, za chvíli se děda probere…a ty mi ještě ukaž ten 

kotník, když už tu jsem… 

Marek:   (sykne bolestí) Auuu… 

Lékař:   Je to jen výron. Tím obinadlem jste to stáhli správně.  

Slyšíme hlasité vzdychnutí, pak zasténání… 

Lékař: Nepolekej se, děda možná bude po probuzení trochu zmatený, to 

je po hypoglykémii normální. Nebude vědět, co se děje, kde je… 

Dědek Šedivák: (znovu zasténá, pak nevrle, zmateně) Kdo jste, co tady děláte?  

Lékař: Pane Šedivý, měl jste hypoglykémii, jsem lékař…dal jsem vám 

glukózu….teď vám pomůžu se posadit…opatrně, pomalu… 

Dědek Šedivák: (skočí mu do řeči) Ten kluk tady dělá co?  

Lékař: To je přece váš vnuk. Pomohl vám…zavolal záchranku a dal vám 

sirup na jazyk … bez něj to mohlo bejt zlý.  

Dědek Šedivák:  (rozpomene se na události rána) …Aha, já už vím. Ano, můj 

vnuk…je moc hodný.  

Lékař: To je. Šikovnej. …Pane Šedivý, jak se cítíte, pojedeme do 

nemocnice?... 

Děděk Šedivák:  Ne, já myslím, že už to bude dobré… Zůstanu doma… 

Lékař: Musíte se hned najíst… 

Marek: (rychle) Já mu pomůžu… 



Dědek Šedivák: (spiklenecky)…ano, pomůže mi, to už zvládneme… 

Lékař:  Tak dobře. A kdyby něco, volejte… 

Marek a Dědek Š.: (společně) Na shledanou… 

Slyšíme kroky, vzdalují se, pak se otevřou a zavřou dveře, slyšíme startovat auto, 

rozjíždí se, pak zvuk motoru pomalu utichá. Do toho se mísí dvojí dech, zesiluje. 

Dospělý a klučičí.  

Dědek Šedivák: Jak se vlastně jmenuješ?  

Marek: Marek… a nezlobte se, že jsem na vás křičel, že jste dědek 

Šedivák… Já jsem nevěděl, jakej jste, já jsem myslel, že jste 

jinej…  

Dědek Šedivák:  Jakej?  

Marek:  Zlej…a přitom jste moc hodnej. 

Dědek Šedivák: …vždyť já vím…navedli tě kluci…lozili sem a házeli mi do oken 

kamení…jsem holt bývalý učitel… 

Marek: Mně schovávali oblečení v šatně…už jim nic z toho, co říkaj, věřit 

nebudu…(váhavě) Pane Šedivej, nevadí, že jsem řekl doktorovi, 

že jste můj děda? Já vlastně žádnýho nemám. 

Dědek Šedivák: Nevadí… (přemýšlí)…A co kdybych tedy tvůj děda byl? Jen 

takový napůl, nevlastní…Takový, s kterým by sis mohl chodit 

povídat…nebo se tady učit. Jestli to vaši dovolí… 

Marek: (nadšeně) Jé, to by bylo fajn…naši to určitě dovolej… (pak 

zaváhá)…myslíte, že bych vás mohl ještě o něco poprosit?  

Dědek Šedivák: Povídej… 

Marek: (pomalu, váhavě) Myslíte, že by Leonard mohl zůstat tady u vás? 

Asi nechce bejt doma sám…stejně utíkal pořád k vám… 

Dědek Šedivák: (udiveně) Kocour? Nebude ti chybět?... 

Marek: Bude … Ale u vás se mu líbí, podívejte… 

Zvuk, jak kocour hlasitě vrní… 

Marek:  Když sem za ním budu moct chodit… 



Dědek Šedivák: To víš. …kdykoli budeš chtít… (pak se zamyslí)… tys mi říkal 

šediváku, já jemu šedáku. Tak asi k sobě patříme…a teď už volej 

vašim, ať o tebe nemají starost… máš mobil?  

Marek: Já ho tady někde asi ztratil…  

Dědek Šedivák: Mám tě prozvonit? 

Marek: Vypnul jsem zvonění…abyste o mně nevěděl, když jsem se tady 

schoval… (zkroušeně) 

Slyšíme, jak Marek chodí po místnosti, kulhá, zdvihá a odsouvá předměty, pak slyšíme 

šustění látky… 

Marek: Hurá, byl v bundě…(pak vyděšeně vyjekne) Je tady spousta 

zmeškanejch volání od mámy i od táty. Já jim lhal…  

Dědek Šedivák: (klidně) Volej. Společně jim to vysvětlíme… 

Slyšíme, jak telefon vyzvání…zvuk se pomalu zeslabuje…zároveň s tím se ozývá kočičí 

vrnění, které je stále silnější. Nakonec kocour mňoukne.  

 

KONEC 


