
Domorodé legendy III – aneb z poslíčka barmanem
Postavy: poslíček, manažer
Rekvizity: sluneční brýle, klobouk, shaker
Poznámky: ???
Místo a čas: Louka se seznamovačkami, u rybníku, blízko Lomanského potoka 130. minutu po

začátku hry
Body: 50

(Do hotelového komplexu dorazil vysoký muž, donesl pizzu. Na recepci nikdo nebyl, tak šel rovnou
do baru. Vyhlédl si z dálky muže v barevné košili a svítivých brýlích, který zrovna telefonoval, a
šel k němu.)

Manažer: (do telefonu) Já ale nevim, kde je. Dneska máme zahajovací galavečer a ten idiot se zas někde sťal.
Úplně vidim, jak leží někde v táboře domorodců pod postelí. S takovýma lidma se vůbec nedá
spolupracovat! Bože!
(Zavěsí.)

Manažer: (zhluboka oddechne a uvidí poslíčka) Co chcete?
Poslíček: Já vám nesu pizzu.
Manažer: Pizzu? Děláte si srandu? To si fakt myslíte, že v prvotřídním hotelu se 3 kuchyněmi a těmi

nejlepšími kuchaři si někdo objednal pizzu? Si ze mě děláte blázny, ne? Okamžitě běžte vodsaď.
Poslíček: Já jen dělám svoji práci. Někdo si objednal pizzu na tuhle adresu, tak ji sem prostě nesu. A rád

bych za ni dostal i zaplaceno. . .
Manažer: Jděte do háje! Mě žádná Vaše pizza nezajímá. A jestli neznáte barmana, který by to tady do hodiny

mohl začít obsluhovat, tak jste mi úplně k ničemu. Sbohem! (už chce odcházet)
Poslíček: Barmana? Já sice žádnýho neznám, ale doma si jen tak pro zábavu míchám drinky a myslím, že

jsem v tom dobrej! Takový drinky jako já nemíchá nikdo jinej.
Manažer: Tak a dost! Já tady nemluvim o nějakym průměrnym hawaiskym koumákovi, co si po domácku

umí namíchat Cuba Marouszek, ale o opravdovém barmanovi s barmanskou školou a minimálně
5 lety praxe! Vůbec nechápu, proč se s Vámi ještě bavím.

Poslíček: Možná proto, že teď nemáte žádnou lepší možnost. Dejte mi šanci Vám umíchat drink, stačí jedna,
a věřte, že už nikdy nebudete chtít žádný od jiného barmana, než jsem já. Věřte mi.

Manažer: Tak dobře. Tady běžte za bar a umíchejte mi. . . Vlastně cokoliv. Ale honem!
Poslíček: No problemo!

(Jde za bar a slévá dohromady různé nápoje a třese shakerem, jakoby se tam narodil.)
Poslíček: (podává drink manažerovi) Tak tady to je!
Manažer: (opatrně se napije a zajiskří se mu v očích) V jednom máte pravdu. Takový drink jsem opravdu

ještě nepil. Tak já to s Vámi dneska zkusím. Uvidíme, jak se našim hostům Vaše výtvory budou
líbit.

Poslíček: (nervózně) Dě-děkuji. Bu-budu se snažit nezklamat!

Poslíček v ten večer zazářil a své osobité drinky míchá v hotelu až dodnes.


