
Tajemný pás 

Vypravěč:   Bylo nebylo za devatero dálnicemi, devatero zácpami a sedmero kruhovými objezdy státní 

zřízení. A v tomto státním patvaru vládl král, který by své dceři snesl modré z nebe. 

(Kolem princezny prochází opilý čtyřicátník, který se na ni oplzle usměje.) 

Princezna:   Papá, ten týpek se na mě nechutně usmál. (Rukou si přejede přes krk, naznačí setnutí 

hlavy.) A tohle tady teď bude platit pro všechny! Jen aby někdo nedejbože s někým chodil… 

Král:    (káravě se podívá na princeznu, poté smutně na chudáka, poté opět na princeznu) 

Princezna:   (udělá psí oči) 

Král:    (pookřeje, pokrčí rameny, chytí muže za vlasy a odvádí ho pryč) 

Princezna:   (odchází za nimi) 

V učebně autoškoly 

Učitel autoškoly:  Když na písku točíš doleva, jedeš doprava. 

Šašek:    (rozčileně) Ááá, jasně, to vypadá logicky! Chci jet doprava – jedu doleva! Ano! Děkuju! 

Nebo spíš neděkuju, protože ve světě naruby to pravděpodobně znamená děkuju! (Otočí se k publiku.) Ježiš, to 

je vopruz. Proč nemůžu běhat za holkama… (dívá se zasněně z okna) 

Učitel autoškoly:  (všimne si pohledu žáka) Jó, klouček se nám zamiloval? (podívá se z okna na princeznu) Na 

tu, hochu, zapomeň. Ta popraví každého, kdo se na ni usměje. 

(Šašek a učitel si začínají špitat a odchází ze scény.) 

Ve městě 

(Král s princeznou jsou na vycházce a potkají šaška a učitele.) 

Šašek:    (dělá šaškárny, „ksichtí se na princeznu“) 

Princezna:   (naznačí setnutí hlavy) 

Učitel autoškoly:  Omluvte prosím tady mého přítele. Je to blázen, kterého si vyžádal král ze sousedního 

patvaru. 

Princezna:   Papá, tak to teda ne! Toho šaška chci pro sebe! 

Král:    (nechápavě se dívá do publika, pokrčí rameny) Když tedy chceš. 

(Všichni kromě učitele odchází do zámku. Učitel odchází ze scény) 

Na zámku 

Šašek:    (dělá kolem princezny kejkle) 

Princezna:   (znuděně odchází ze scény) 

Šašek:    (zavolá si učitele) 

Učitel:    Přinesl jsem knihu osudu. (Začne listovat učebnicí autoškoly.) Jak že se to vlastně jmenuješ? 

Šašek:    Lidomír 

Učitel:    L … A, B, C, D, E, F…. I, J, K, L. Tady! Píše se tu: Jestliže nezískáš princeznino srdce, bude 

se ti řidičák získávat těžce. 


