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Obraz 1 
Byt 

Reál – interiér – noc 

Rudolf, urostlé postavy s velkým b�ichem, 
stojí v trenýrkách p�ed dve�mi do koupelny 
se záchodem. 

V pozadí je slyšet fotbalový zápas 
v televizi. 

Zvuky, komentátor a výk�iky z fotbalového 
zápasu. 

Úvodní titulky. 

Rudolf p�i stepování na míst� se levou 
rukou drží v rozkroku, zatímco druhou 
buší do dve�í a k�i�í. 

Bušení do dve�í. 

RUDOLF 
Marcel! Co tam d�láš tak dlouho? 
Nestihnu zápas! 

Marcela je zav�ená v koupeln� a lí�í se. 

MARCELA 
D�lám ze sebe krásnou. S holkama 
vyrážíme na ve�írek. 

Rudolf p�estane bušit do dve�í. 

RUDOLF 
Cože? To dnes nebudeš doma? Ale… 

MARCELA 
Ale milá�ku, stejn� sleduješ telku... 

RUDOLF – POKR. 
Ale p�ece jsme si cht�li ud�lat krásnej 
ve�er… A te� se dozvím, že p�ijdeš b�h ví 
kdy…  

MARCELA 
Slibuji ti, milá�ku, že se vrátím do p�lnoci. 
Ani o minutu pozd�ji! 
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Rudolf kapituluje. Otá�í se zády ke zdi a 
klouže po ní do d�epu. 

Marcela odemyká dve�e, vychází ven. Je 
oble�ená v minisukni, navon�ná, v obli�eji 
nalí�ená a vy�esanými vlasy. 

Cvak! 

MARCELA 
Koupelna je volná.  

Rudolf ožívá, stoupá si a chce Marcelu 
zdržet. 

Marcela mu vrazí rychlou pusu. 

Mlask! 

Pronese formální rozkaz na rozlou�enou. 

MARCELA 
Bu� tu hodnej!  

A odchází za holkami. 

Rudolf, velice zklamán, se za ní oto�í. 

RUDOLF 
Budu… 
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Obraz 2 
Restaurace - bar 
Reál – interiér – noc 

Zábava je na ve�írku rozjetá naplno. 

Všude spousta lidí. Místnost osv�tluje 
stroboskop a barevná hudba. 

U rohového stolu sedí Marcela se svýma 
kamarádkami. Všechny dámy jsou 
oble�eny do vzdušných halenek, 
minisukní a lodi�ek. 

Zkoumavých pohled� pánu od vedle si 
nelze nevšimnout. 

Na pozadí toho všeho hraje rocková 
hudba. 

Hraje hudba. 

Ob�as pánové objednají n�které z dam 
drink nebo je vyzvou na tanec, když 
rockovou hudbu vyst�ídá ploužák. 

NYNÍ pozvali Marcelu. Když se zvedne od 
stolu, sotva se udrží na nohou a padá na 
gentlemana. 

Ten jí podep�e s komentá�em a odvádí jí 
k baru. 

MUŽ 
Hopla! 

Do hlasité hudby se holky mezi sebou 
baví. Vlivem alkoholu ob�as dochází 
k nedorozum�ní a tak se ptají znovu. 

HOLKY 
(Smích a opilecký hovor) 

Marcela s mužem stojí u baru. Marcela se 
v alkoholovém opojení vlní. P�ed nimi jsou 
na pultu dv� sklenky s whisky, kterou si 
�as od �asu vezmou a usrknou. 

Oba se krásn� baví. Marcela si p�i hovoru 
šlape na jazyk a neustále se sm�je. 

MARCELA & MUŽ 
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(Smích prost�ídaný opileckým hovorem na 
libovolné téma)  

NÁHLE se Marcela podívá na hodiny, 
zaost�í zrak a ztuhne. 

Je n�co kolem p�l t�etí dáno! 

MARCELA – POKR. 
Dyyyvooole! 

Rozlou�í se s mužem, pod�kuje mu za 
pozvání. P�itom se o n�ho n�kolikrát op�e 
rukou, když se p�eváží dop�edu. 

MARCELA – POKR. 
Díííky zaaa lozvánííí! 

Marcela odchází od baru za d�v�aty. Muž 
se za ní zklaman� dívá. Tak krásn� to 
za�alo. 

MUŽ 
Rádo se stalo. 

Marcela se lou�í s d�v�aty. 

MARCELA 
Ahoj dolky. Musim. 

N�které holky se s ní též lou�í, jiné jí 
naopak lana�í, aby z�stala. Vliv alkoholu 
je v jejich hlasech a pohybech patrný na 
první pohled. 

HOLKY 
Necho�! 

Do-do-provodíme t�! 

Pa! Mej se! V pond�lí.! 

Marcela už dívky neslyší, doslova vyst�elí 
z baru. 
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Obraz 3 
Byt 

Reál – interiér – noc 

V byt� už je tma. 

Zarachocení klí�� v zámku. 

Dve�e se otevírají. 

Marcela vchází do p�edsín�. Snaží se být 
jako myška a da�í se jí to. 

Svlékne si bundu a pov�sí jí na v�šák. 

Následn� se op�e rukou o v�šák, skloní 
hlavu k nohám a za�ne si zouvat boty. 

NÁHLE se z kuchyn� ozve kuka�ka. 

Kuku, kuku, kuku! 

Zvedne hlavu se zd�šeným výrazem. 

Hned na to se z ložnice ozve vrt�ní pe�iny. 

Vrt�ní pe�iny 

Rudolf rozsvítí lampi�ku, jejíž sv�tlo 
prostupuje broušenou výplní ve dve�ích. 

Cvaknutí vypína�e! 

Marcela oto�í hlavu sm�rem k ložnici. 

Pak se zadívá do dálky a se soust�ed�ním 
ze sebe vyloudí dev�tkrát po sob� zvuk 
kuka�ky – shodný jako od opravdové. 
K tomu si pomáhá rukama. 

MARCELA 
Kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, 
kuku, kuku! 

Rudolf zhasíná lampi�ku. 

Marcela si oddychla a s úsm�vem na 
rtech jde do ložnice. 
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Obraz 4 
Byt 

Reál – interiér – den 

Ráno Rudolf pobíhá po kuchyni jen 
v trenýrkách a p�ipravuje si snídani. 

Marcela p�ichází ješt� v no�ní košili 
s knoflíky dozadu, jednou rukou mimo 
rukáv a s rozparkem v dolní �ásti, který jí 
odkrývá �ást oholeného lýtka. 

Je ospalá a st�žuje si na bolest hlavy. 

MARCELA 
Ahoj Rudo. Strašn� m� bolí hlava. 

Marcela si sedá na židli. V rukách svírá 
hlavu. 

Rudolf k ní pozvedne hlavu. 

RUDOLF 
To máš z t�ch mejdan�. 

Rudolf se dál v�nuje snídani. Kouše do 
chleba s máslem a salámem. 

RUDOLF – POKR. 
Kdy jsi dorazila dom�? 

MARCELA 
O p�lnoci. Jak jsem slíbila. 

RUDOLF 
To je dob�e, jinak bys vypadala h��. 

Marcela se nucen� usm�je. 

Manžel si rozloží noviny na st�l a �te. 
P�itom párkrát kousne do chleba a sousto 
p�ed polknutím �ádn� rozkouše. 

Pak zvedne hlavu ke své žen� a s vážným 
pohledem povídá: 

RUDOLF – POKR. 
Víš, musíme vym�nit ty naše kuka�kové 
hodiny. 
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Marcela zbledne strachy. Aby 
zamaskovala zd�šení, pokorn� se ptá: 

MARCELA 
Aaano? A pro�, milá�ku? 

Rudolf ukousne chleba a usrkne kávu 
z hrne�ku 

RUDOLF 
Víš, dneska v noci kuka�ka zakukala 
t�ikrát, potom - nevím, jak to ud�lala- 
vyk�ikla Ó bože! 

Marcela na svého muže jen tup� zírá. 

MARCELA 
Ó bože! 

RUDOLF – POKR. 
Jo! P�esn� tak! - Znovu zakukala �ty�ikrát, 
vyzvracela se v p�edsíni, zakukala ješt� 
t�ikrát a upadla smíchem na podlahu. 
Kuknula ješt� jednou, šlápla na ko�ku a 
p�evrátila stolek v ložnici. Potom se svalila 
vedle m�, a zatímco kukala naposledy, 
hlasit� si uprdla. - Pak za�ala chrápat. 

Marcela studem halí hlavu do rukou. 

Finální hudba. 

Záv�re�né titulky.  
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