Domorodé legendy II – aneb jak Pan Majitel získal resort
Postavy:
Rekvizity:
Poznámky:
Místo a čas:
Body:

Muž:
Žena:
Muž:
Majitel:
Muž:
Majitel:
Muž:
Žena:
Muž:
Žena:
Muž:
Žena:
Muž:
Žena:
Muž:
Žena:
Žena:

Majitel:
Majitel:
Žena:
Žena:
Majitel:

Muž, žena, majitel
stylový oblek 2x, stylové šaty, nádoby na šampaňské
???
Jihozápadní břeh rybníka 126. minutu po začátku hry
80
(Na obzoru hawaiské pláže se objevila velká bílá výletní loď. Na její palubě popíjejí šampaňské
dva muži v obleku a jedna žena.)
Pořád nechápu, proč jste se rozhodl koupit zrovna tento hotýlek, ale vaši nabídku určitě přijímám.
(má cizí přízvuk) Ale drahý, nebuď pořád tak podezřívavý. Vždyť ten jeho nápad je tak rozkošný.
Dobře, dobře. Já tady pánovi věřím. Přece bych si nemyslel, že je to nějaký podvraťák.
(Všichni se zasmějí.)
Domluva je jasná. Tato bedýnka drahokamů za hotel U Chatrčáka. Myslím si, že je to pro vás více
než férová nabídka.
(s širokým úsměvem) Určitě nemám žádné výhrady.
Teď mě prosím omluvte, dojdu si odskočit.
(Majitel odchází ze scény.)
Je to blázen. Vůbec nechápu, proč někdo o takovou starou barabiznu stojí. Vždyť tam ani není
elektřina!
Je to idealista, mně se to líbí.
Tak takový bych chtěl potkávat každý den.
Drahý. Neber to tak vážně. . . Jsi na ty tvoje obchody moc upnutý.
(Pohladí jej po tváři.)
Já to taky neberu vážně. Ale vydělávat se musí. Peněz dle mého názoru není nikdy dost!
Jen mě mrzí, že si je všechny schováváš pro sebe a ten svůj proklatý business. . . A já z toho
nemám nic. . . Vlastně ani tebe ne.
Milá, musíme se k tomu zase vracet???
(zvážní) Ne, minule jsme to vyřešili dostatečně.
Tak vidíš, tak už to prosim tě nikdy nevytahuj!
Neboj drahý, nebudu se k tomu vracet. Už nikdy nebudu.
Podívej se na ten výhled, je krásný.
(Muž se otočí. Vtom žena sáhne pro něco do kabelky a zabodne ostrý předmět muži do zad. Jeho
tělo padá přes palubu až do vody. Po chvíli se vrací majitel se dvěma skleničkami šampaňského v
ruce.)
(nabízí skleničku) Tak na ten náš vydařený obchod.
(Oba připíjí.)
Věřím, že nebudete litovat. Drahokamy jsou samozřejmě Vaše, stejně jako tato loď. Na mě pak
napíšete celý hotelový komplex Vašeho manžela.
Ano. Přesně tak, jak jsme se domluvili.
(Loď dojíždí do přístavu.)
Tak jsme na místě. Hotel Vám odkáži a očekávám, že už se nikdy neuvidíme.
Bylo mi ctí Vás poznat Dolores. Žijte blaze!
(Majitel odchází, opona padá.)

