
Postavy:
SEDLÁK 1 Pavel
SEDLÁK 2 Pepa
VAŠNOSTA Agu
BARON Aibo

Scéna: Vlevo velká tabule, kde jsou do pyramidy věci typu “vyplej záhon,” “zabij obří krysy ve sklepení,” “vybij
divoká prasata,” “zbav nás smečky vlků”. Na vršku je obrázek s koboldí hlavou a velkým nápisem ODMĚNA.
Tabuli drží Aibo.
Příchod SEDLÁCI zprava. Mají šerpy kolem krku. Drží se ramen a slaví.
SEDLÁK 1: “První úkol!”
SEDLÁK 2: “Živijó!”
SEDLÁK 1: “To jsme to zvládli!”
SEDLÁK 2: “Tož dobře jsme to zvládli!”
SEDLÁK 1: (zarazí se) “...I když to byla taková prkotina, ne?” (oddělí se od S2 a koukne mu do očí)
SEDLÁK 2: “Ale no tak, takhle to nesmíš brát. Takový kydání hnoje, to je poctivá práce.”
SEDLÁK 1: “No jo, ale je to přesně ta práce, co jsme od ní utekli. A teď co? Udělali jsme úkol a jediný, co jsme
dostali–" (zatahá se za šerpu) "–jsou tyhle šerpy."
SEDLÁK 2: (zamyšleně) “Máš recht…” (pohlédne na tabuli a dá S1 štulec) “Hele, víš co?”
SEDLÁK 1: “Co?”
SEDLÁK 2: “Je nás teď celá družina! Tak se kouknem po něčem pořádným, ne?”
SEDLÁK 1: (tleskne a zamne si ruce) “Máš pravdu!" (obdivně pohlédne na tabuli) "Tady je pane úkolů!”
(oba přijdou k tabuli s úkoly a začnou odspodu studovat)
SEDLÁK 1: “Vyplej záhon… fuj!”
SEDLÁK 2: “Co tohle? Zabij obří krysy ve sklepení!”
SEDLÁK 1: “Obří krysy? Nic takového neexistuje.” (čte dál) “Vybij divoká prasata?”
SEDLÁK 2: “Divoký prase bude hrozně tuhý, to nepůjde žrát…” (čte) “Smečka vlků?”
SEDLÁK 1: “No je nás dost…” (oči mu zajedou nahoru a zarazí se) “Hele!”
SEDLÁK 2: “Co hele?”
SEDLÁK 1: (ukazuje na plakát s odměnou za koboldy) “Zabíjení koboldů!”
SEDLÁK 2: (strhne plakát a čte) “A na naší starý farmě!”
SEDLÁK 1: “Tohle vypsal… Sám Baron Kard!”
SEDLÁCI SE NA SEBE PODÍVAJÍ
SEDLÁK 1: “Na to se musíme kouknout!”
Odchod sedláci pravo za tribunu (obcházejí ji a chystají se vlevo)
Příchod VAŠNOSTA zprava. V ruce papír a brk, kterým píše, zatímco diktuje dopis:
VAŠNOSTA: “Můj vážený milostpane Barone. Váš pokorný služebník se na Vás obrací s prosbou. Jsem pouze
chudý farmář na pomezí vašeho baronství a Údolí Ohně. V posledních měsících strašlivě vzrostl počet útoků
na moji farmu. Lesy jsou plné koboldů, kteří plení mojí úrodu a kradou má zvířata. Ze svých posledních záloh
jsem si najal dvojici hrdinů. Ti sice vymýtili jednu skupinu koboldů, ale za pár týdnů ji nahradila jiná.
Prosím, můj pane!
Moji čeledíni mě opustili! Není kdo by chránil pole, dobytek, úrodu! Když tyto útoky přetrvají, moje rodina se
nedočká zimy!"
(vašnosta se zamyslí a podrbe se brkem)
VAŠNOSTA: (říká) "Na to asi neuslyší..." (koukne zpět na dopis)
VAŠNOSTA: ("píše") "A co víc, nebudu vám moci zaplati daně! Má úroda bude chybět ve vašich sýpkách."
VAŠNOSTA: (říká) "Lepší..." (koukne zpět na dopis) "Aha!"
VAŠNOSTA: ("píše") "Prosím, pošlete pomoc, nebo se budu muset obrátit na Hraběte Kápulha."



Aibo pouští tabuli na zem a "zjevuje se" coby Baron. Vašnosta se obrací od něj a sklopí hlavu, nehýbe se.
Aibo v ruce dopis, čte.
BARON: "Barone... bla bla bla... farma... koboldi..." (zarazí se) "Pošlete pomoc... úroda... Nebo napíšu
Hraběti?! Safra! To by nebylo dobré!" (bere do ruky dopis a píše)
BARON: ("píše") "Můj chrabrý služebníku, neboj se. Vypíšu úkol s velkou odměnou za mnoho dalších
koboldích hlav. Než se naděješ, bude tvůj dobytek v bezpečí!"
BARON: (potěšeně se usměje) "To by mohlo na chvilku stačit! Ale měl bych se stejně připravit, abych se s
tímto problémem vyrovnal osobně!" (otáčí se k odchodu) "Alberte! Svolej družinu! Brzy nás čeká pouť k Údolí
Ohně!"
Odchod BARON vlevo.
Příchod SEDLÁCI zleva.
SEDLÁK 2: "Hola farmáři!"
SEDLÁK 1: "Hola hej!"
VAŠNOSTA se obrací a tváří se překvapeně.
VAŠNOSTA: (rozčarovaně) "Vy?! To vám nestačilo, že jste utekli měsíc před žnemi? Co chcete? Přišli jste se
vysmát mě, CHUDÁKOVI?!"
SEDLÁCI jsou zaraženi.
SEDLÁK 2: "Počkej počkej, jak chudák?"
SEDLÁK 1: "Jo, co ty pytle zlaťáků?"
VAŠNOSTA: "Pytle zlaťáků? Poslední jsem dal těm jelimanům, co měli vybít koboldy! Jsem na mizině,
hlupáci!"
SEDLÁK 2: "Na mizině?"
SEDLÁK 1: (uraženě) "...hlupáci?"
VAŠNOSTA: "Na mizině! Krávy mi sebrali koboldi, pole leží ladem a dnes mi ukradli i poslední slepice!"
(zapláče si) "Ach ty moje slepičky!"
SEDLÁK 1: "No... ale od toho jsme tady. Teda... Jdeme kvůli úklou, co nechal zadat Baron. Vymýtit ty koboldy."
VAŠNOSTA: (odplivne si) "Jako když je někdo 'vymýtil' naposled? Zá týden byly zpátky, potvory!"
SEDLÁCI SE NA SEBE PODÍVAJÍ
VAŠNOSTA: (zavrtí hlavou) "Ale coby! Jsem možná na mizině, ale Baronovy peníze mi aspoň poskytnou
zadostiučinení." (ukazuje na SEDLÁKY, pak vytahuje dva pytle peněz) "Tu máte ty zpropadený peníze! Když
už jste za prachama utekli, vemte si je, ale dejte mi za ně pomstu! Jděte! Vybijte ty potvory! Pomstěte moje
nebohé slípky!"
SEDLÁCI moment civí.
SEDLÁK 2: "Počkat, ukradli slepice? ...I Máničku?"
VAŠNOSTA: "I Máničku!" (zaslzí)
SEDLÁCI se na sebe podívají.
SEDLÁK 1: "Vašnosti..." (zakaboní se) "V kostele nám říkali, že pomsta je hříšná věc."
SEDLÁK 2: "Bať bať!"
SEDLÁK 1: "Ale záchrana nebohých životů je dobrá věc!" (pleskne si rukou do dlaně) "Vašnosti! My uděláme
to, co ti druzí nezvládli. My vám ty slepičky přineseme živé!"
VAŠNOSTA: (s nádechem, nevěřícně) "Opravdu?!"
SEDLÁK 1: "Na mou duši!" (obrací se k odchodu) "Pojďme, družino! Nastal čas na další dobrodružství!"
SEDLÁK 1 triumfálně odchází.
SEDLÁk 2: "Ale ty prachy si furt vezmem." (Sebere pytle peněz)
SEDLÁK 1 A 2 ODCHÁZÍ
VAŠNOSTA jim mává, pak zatlačí slzu.
OPONA.


