
Domorodé legendy I – aneb jak Notor potkal Pana Majitele
Postavy: Notor, pan majitel, svalovec 1, svalovec 2
Rekvizity: hawaiská čepice, krabička (bez drahokamů), hawaiský věnec
Scéna: Na lavičce sedí Notor, popíjí drink a vykuřuje si dýmku
Poznámky: ???
Místo a čas: Parčík na západ od kostela (hrobky, resp. hřbitova) 122. minutu po začátku hry
Body: 60

(Dva svalovci vejdou na scénu a hodí na zem Pana Majitele.)
Svalovec 1: A buď rád, žes’ neskončil u žraloků.

(Svalovci se vydávají zpátky mimo scénu. Pan Majitel se doškrábe k lavičce.)
Notor: Těžká noc, co?
Majitel: K. . .Kde. . .Kde to jsem?
Notor: Tohle. . .

(Ukáže kolem sebe.)
Notor: . . . je Hawaii, člověče! Buď rád, žes’ tady skončil, protože tady se v žádném případě nudit nebudeš.

(Nabídne Majiteli drink. Ten přijme, pak se na chvíli zamyslí.)
Majitel: Hele. . . Víš, kde je ostrov Bua-ula-kuka?
Notor: No jasně! To je tady pár mil severovýchodně. Ale tam nejezdi, tam je to mrtvý. Nikdo tam nežije

a rum tam taky neteče! :D
Majitel: A máš loď? Můžeš mě tam dostat? Je to důležitý! Otázka života a smrti.
Notor: Mám. . .
Majitel: Vem mě tam teď hned! Když to uděláš, tak tady postavím takový hotel, o kterém se ti nikdy ani

nezdálo. Nebudeš litovat, já se umím velkoryse odměnit.
(Později na ostrově Bua-ula-kuka.)

Notor: Hele, posloucháš mě vůbec? Už asi dvě hodiny tady chodíme od palmy k palmě naprosto bez
výsledku a z tebe nevypadlo ani slovo.

Majitel: Už jsme blízko, cítím to v kostech.
Notor: Seš blázen člověče! Marnej hledač pokladů! Hráblo ti?

(Dupne do písku a ozve se zvuk kovu.)
Majitel: Mám to!
Notor: Co?
Majitel: Před lety jsem se živil jako překupník s drahokamy. Jednou při převozu větší zásilky jsme se

potopili. Podařilo se mi se zachránit společně s truhlou drahokamů. Nemohl jsem přiznat, že jsem
ji zachránil. Tak jsem ji zakopal na ostrově. To je ona.

Notor: A co to měla znamenat ta pirátská loď, která tě dneska vyhodila?
Majitel: Ty drahokamy jsem měl doručit jim.

(Odhrne písek a otevře truhlu, ve které se třpytí drahokamy.)
Notor: Tak to mě teda pos**!


