Domorodé legendy IV – aneb jak
se Manažer pohádal s domorodci
Postavy:
Rekvizity:
Poznámky:
Místo a čas:
Body:

Manažer:
Domorodec 1:
Domorodec 2:
Manažer:
Domorodec 1:
Domorodec 2:
Manažer:
Domorodec 2:
Domorodec 1:
Manažer:
Notor:
Domorodec 1:
Domorodec 2:
Notor:
Manažer:
Notor:
Manažer:
Notor:
Manažer:
Manažer:
Notor:
Domorodec 2:
Domorodec 1:
Manažer:
Notor:

Manažer, Notor, Domorodec 1, Domorodec 2
hawaiská čepice, sukýnka, palička, sluneční brýle
???
U kašny 134. minutu po začátku hry
80
(Manažer po těžkém dni odchází z hotelového komplexu. Když už už chtěl vyjít ven hlavním
vchodem, vstoupili dva domorodí obyvatelé hawaie oblečeni jen v sukýnkách z listí.)
Tak moment, moment. Takhle sem jít opravdu nemůžete. Hybaj ven!
Aeiioeua
I i ííí
Cože? Co prosim? Nemůžete mluvit nějakou lidskou řečí?
E u a a i ou ea o!
E e ééé
Hele, já vám nerozumim. Vůbec se s váma nebudu bavit. Okamžitě vypadněte ven! (názorně
ukazuje rukama)
O o óóóů
E i oea eiy (v té chvíli přes scénu přechází Notor)
Hej ty! Nemohl bys mi pomoct s těmahle křovákama? Vůbec se s nima nemůžu domluvit.
Jo, můžu. Tihle zrovna pochází z mého bývalého kmene. Moment. . . (na domorodce) Eu ee ei oa?
Ue uu ia ao.
A a ááá, e e ééé, u u úúú, uiii
Prej vám přišli nabídnout jejich domorodé léčivé masti vyrobené z bahna. . .
(skočí mu do řeči) Tak to teda ne! My tady žádný šarlatány nechceme. Řekni jim, ať si to zabalí a
táhnou a už se nevrací. Pro takovéhle křováky v našem hotelu není prostor.
Opravdu jim to mám říct?
Jo!
V jejich jazyce je trochu komplikovaný někoho vyhodit. Budu muset trochu improvizovat.
Klidně improvizuj, ale prosím hned. Nemám na tohle dneska vůbec čas.
(pokrčí rameny) Jak myslíte. . .
AAAAAA UUUU EEEEE III OOOOEEYY AAAAAAOUOUOU EEEEIIIIII UAUAUAUAU
UAUAUUUUUU!!!
(naštvaně) OA? E? I? I? I? Y? Y? U? A O E A O O E I I U A E E E E E EEEEE!! E U I A I OOO
A!
O u i i u. (odtáhne domorodce 2 pryč)
Skvělý! Díky. Co říkali?
Ten první vám dost rázně vyhrožoval a ten druhý řekl jen: „Vykašli se na něj a pojď domů.“

