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Pan učitel aá_jaan*

Pásmo veršů M. Holuba sestavila 5. Štembergová - Kratochvílová

1. dívka - před oponou místo prologu

SHÍ6
Podali jsme ruku trávě - 

a je to obili.
Podali jsme ruku ohni - 

a je to raketa.
Zvolna, 
opatrně 
podáváme ruku 
lidem,
některým lidem -
Prohřát lidským teplem 
Vezmou Celý iivot
kousek světa 
dají ho 
do kastrolku, 
ohřívají, 
dusí
ve vlastní š^ávě, 
naslouchají 
cituplnému škvířeni.

(MyZ.dorecituje, objeví se 
z obou stran opony další dvě 
dívky, společně recituji:)

čekají
na karbanátek.
Ale pod pokličkou
jsou
rovnice
mráz
a plameny.

(Opona se rozevře, 
na Židli sedí Žáček, 
učitel v důstojném 
postoji nad ním.)

Učitel (dialog bez vypravěče. Uvozovaci věty říkají jednající osoby) 
Země se točí

říká Žáček 
Nikoli,země se točí 

říká učitel 
Hory se zelenají 

říká Žáček
nikoli, hory se zelenají 

říká učitel 
Dvakrát dvě jsou čtyři 

říká Žáček
Dvakrát dvě jsou čtyři 

opravuje ho učitel 
ProtoZe učitel to ví lip

(Následující básní útočí 2.,3. 
a 4. dívka na učitele, aZ ho 
vytlačí ze scény.)
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Hemocný slabikář 
I slabikář 
jednou 
onemocni 
nebo!
děti jaou hodná a pracovitá, 
ale není to tak docela pravda, 
lieti opadává na podzim, 
ale není to tak docela pravda, 
plamen pálí, máaic aviti, 
ale není to tak docela pravda, 
táta se mdle přetrhnout, 
ale není to tak docela pravda, 
tohle je teč a tohle je potom, 
ale není to tak docela pravda 

I slabikář 
jednou
onemocni tím,
co není tak docela pravda, 
ne jhorái 
nakatlivou 
nemoci
s papírovými horečkami, 
černobílými vidinami, 
a pověrčivými skvrnami

(Uč)"Moudři mulová
obváli slabikář, 
přikryji slabikář, 
semknou slabikář 
(lepli polopravda nel nic)*
Ale slabikář 
bude mluvit 
ze a na

neviřte na duchy, 
neviřte na gypa, 

na oči, na uli, 
neviřte na řeči,
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alablkář 
bude mluvit 
ze sna,

lepši provizorní nic 
ne2 definitivní polopravda, 

bude volat
Dejte ai práci, hergot, 
lámejte ai makovice, 
nelžete ai do kapay

(Učj "Moudři mužové
odaoudi nepříčetný slabikář 
Za neapiaovnoat 

k zhudebněni 
k plakátováni 
k překladu 
do mrtvého jazyka,"

(Žáček)
a děti ai muai 
samy
namalovat slabikář, 
některé maluji tečku, 
některé maluji alunce 
některé dělají kruh 
podle kružítka, na výbornou

(MM A učitel řekne,
tohle jakživ
nestačím probrat (Scéna ee vyprázdni, na předacánu 
a prozkoušet. 1. dívka a žáček)

Počátek avěta
(l.div.) Toto je nebe

a toto je země,
nebo jako mrazení v týle
země jako kůže na dlaních.
Toto je atrom, 
ruka podaná vzhůru 
toto je kámen, 
slza horizontu.
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Toto je krev 
a toto je vítr, 
nesmírně vanuti osudu 
na sever, na východ, 
na západ, na jih,
toto uchovej, toto zlom, 
sem zavěa ptáka, 
zde rozviň cestu, 
tudy do hloubky, 
tudy ke hvězdám,
jen nezakopni, 
nezaatui ae -
a utři ai noa!

(Učitel vchází, na jedná straně všichni 
ostatní, na druhá s důstojným odstupem 
učitel)

Pan učitel
(Sb.) Pan učitel má jasno.
(Uč.) Součet úhlů v trojúhelníku je 2 R, 

zajíc je hlodavec, 
atomy jsou nedělitelně, 
vesmír je nekonečný.
Opakujte!
Je zakázáno stoupat na trávníky.

(Sb.) Pan učitel má
naprosto 
jasno.

(Uč.) Pan učitel píše pětku
Lobačevskámu,
vylučuje Darwina z hodiny přírodopisu 
a Binateina zaznamenává do třídnice 
pro rušení klidu.
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(l.divka)

(2.dívka)

(Sbor)

(l.divka)

Pořádek bude!
(vyjde na předecánu)
Doat na tom, jak venku 
klobouk mu leptá iiravina hvězd, 
podrážky hryžou
trnoucí zuby země. (Věichni pryč, na aeěně jen 2.dívka)
gSBČ̂ veĚa:
Jednou veder jsem pohladil zemi 

po hřbetě.
Bylo cítit kamennou páteř, 
nesoucí hlavu hvězd.
Z hloubky bylo cítit
bezmocná chvění
šedivých pokusný^ králičků

(Tma, strašidelná osvětleni)

ttRda Y9$?r 
Hrdinově 
jako ěvábi
vylězají z dějepravy (Strašidelný pohyb na jevišti), 
několik písmen rejdi po stupínku,
duch kaněk stoupá z kalamáře, 
neopravená pravopisná chyby 
pošťuchuji se v lavicích,
ticho kresli sv&j černý obraz 
na tabuli,
gypaová oko dává pozor, 
gypaová ucho naslouchá.
Venku
chvěje se zem 
pod krokem 
děti
nebo ptáků 
nebo fáty morgany.

(Věichni pryč, světlo na 
velký obraz slepice, 
který drží Žáček)
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Sleoice 6 sobě 

(Žáček) Slepice sama o sobě 
a nic než alepice 
slepice nad alepice, 
alepice samospasitelná.

< Slepice orel,
slepice kormorán, 
slepice svátý Ján 
pod skalou.
I zdivo praská, 
kdyš se ho dotkne 
slepice absolutní, 
slepice samodruhá.
A kdy4 ji vařili,
velice dlouho (Zajde, na scánu 2. dívka, za-
býla ujme pózu sochy světlonoše
tuhá z Čechova mostu)

Světlonoš
* (2.dívka) Socha

brodivý
ptakořitný
obratlovec
z podtřídy
světlonošů,
svítí oblým hlíatům
(nebot všechno má svůj účel
na masitých prsou přírody),
proto tedy svítí
oblým a slepým hlíatům
a zvěstuje
mřínkům
velikým kamenným hlasem, 
ie voda pij ne,
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duch stojí nad vodami 
a ve dne že je světlo 
Ú v noci tma
Kde bychom byli
bez světlonošů, (odejde, přichází 3. dívka
mřínková? ae školním obrazem páva)

Páv
(3.dívka) Páv ae akládá z hlavy, z berunky a pavího oka. 

Jestliže jsou žáci zvědavi, přidáme krk 
a ještě jedno paví oko.
Pro obzvláště pokročilá žáky přidáme nohy 
a ještě jedno paví oko. #
Pro nejlepšiho šáka třídy, který svědomitě plni své 
funkce, povolíme ještě nejvýše přední čáat trupu 
a další paví oko.
Několik pavích ok máme tak v záloze.
Hlava je na krku, 
uvedem,
a nohy vespod.
Pera a pavími oky
jsou ladně rozprostřena něco za hlavou.
T každém případě zapřeme žákům zadek.
Nebo! jak by si pak mohli vážit páva?

(Na scénu přicházejí ostatní dívky 
a Žáček. Ustrašeně se krčí v koutku. 
Učitel mluví za scénou)

Hodina kresleni 
(Uč.) Hodina kresleni
(Sbor) Vyzáblá múza

nepřetahováni 
jehlanů a koulí, 
pryží a nulátek 
rozpíná svou náruč.
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(Žáček) 
(Sbor)

Bdí vodnaté oko perspektivy 
Je slyšet trávu růst 
Podle lineálu.

(1. dívka) A 8 jemným šustěním

(Pč.)

a a dušeným praskotem 
umírá pod lavicí 
malíř býků z Altamíry 

a z Lescaux.
Ticho tam vzadu! (Všichni ze scény, zůstává 2.dív

ka. Zadívá se nepřítomné ven)

(2.dívka)
Poledne
Den kotví na mělčině.
Stromy se chvějí štěstím, 
zpívají
nesmrtelní motýli.
Nebe je sladká
jako je tvář, jiš milujeme.
Dětské hlásky se kutálejí po stráni
Slunce,
zpěv,
klid:
něco se chystá. (Ze zasnění ji vyruší hlas učitele:)

(Uč.)
Hodina dějepisu (Pak rozčileně přibíhají ostatní 
Hodina dějepisu! dívky. Vzrušená nálada jako při 

zkoušení z opakováni)

(3.dívka) Králové
jako kdyi pouštíš 
zlatá prasátka na stěmu.
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(4.dívka)

)

(2.dívka)

(3.dívka) 

(1.dívka)

(Žáček)

(Uč.)

Lihuproatý papeš, 
lancknechti bez rukou, 
ruce bez lancknechtů.

Mrtví jako cezené nudle, 
půl kila pobitých 
dvě deka popravených,
několik hlav 
jako kdyi brambory 
naváiíš do čepice -
Géniové aRození apéřením letopočtů 
stropem aáknou do nekonečna
za plechového hromobití, 
kručení íaludků 
volání hurá
Říše vycházejí a zapadají 
mávnutím ukazovátka, 
krev je vypijákována -
A jen jeden chlapeček, 
co vůbec nedával pozor, 
ae zeptá
mezi dvěma vítěznými vojnami najednou: 
A bolelo to tenkrát taky?

Návštěva v ZOO (čáat báaně)
KdyS byli probráni 
bezobratlí, 
bludná balvany a 
akrčky přea koně na šiř,
navštívili jame 
docela malou 
zoologickou zahradu 
u náa za humny 
popílkového diluvia.
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(3. dívka)

(2.dívka)

Blažený krokodýl (Dívky přecházejí zvolna
jakoby kolem kleci) 

viděl jsem blaženého krokodýla: 
měl své oko, svou mžurku, 
svůj placatý kámen, 
své slunce o dvou stech wattech, 
svou kalnou vodu 
své čtyři stěny
a svou skleněnou tabuli vpředu, 
aby ho
hodni hošíci 
nesežrali.

SRptečný ),cv
Kořist mu vyhlídne 
zootechnik.
Vola mu složí 
řezník
maso mu roztrhá 
ošetřovatel.
Stopy čte za něj 
odborník s brejleml.
A větří za něj 
veterinář:
TOTO JE LEV

I.
HODNOSTNÍ
TŘÍDY
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Velmi rozumná opice 

(1.dívka) Na kleci je napaáno:
POZOR, TADY JE LEGRACE!
A opice ae můše přetrhnout.
Jen někdy ae zastaví, 
jako ukřižovaná 
tichým opičím zpěvem 
z neamíraě dálky
nebo jako by 8tála 
modelem člověku.

Šaěkové
(Žáček) Kam chodí šaškově?

Co jedí šaškově?
Kde apí šaškové?
Co dělají šaškové,
když se už nikdo, ale docela nikdo neaměje, mami?

(Všichni,krom učitele, ae 
rozestaví jako na kolotoči)

Kolotoč
(4.dívka) Někteří jedou na lyzdoich 

do povidlové Argentiny.
Někteří jedou atomovými tramvajemi 
do vesmíru 
bez držení.
Hudba prosakuje nízkým nebem 
jako by loňské atoleti 
skučelo nad hlavou 
pro všechno, co jsme milovali 
a co budememilovat.
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(Žáček)

(1.dívka) 
(Žáček)

A jezdci na koních 
a pasažéři červených tramvají 
budou vzduchoplavcl a inženýry.
Ale chlapeček, který
na bobku pozoruje ten elektromotor vespod, 
elektromotor pohánějící polednice, 
perníkové chaloupky, 
jakož i zkomatělou 
princeznu z papundeklu,

ale chlapeček, 
který poznamenal - 
- toto ale jede jako s hnojem, 
tento chlapeček
budě básníkem. (Žáček, který seděl na bobku,

vstává,2.,3.,4.dívka pryč.
1.dívka přistoupí k Žáčkovi, 
chápajícím pohybem mu pohladí 
vlasy)

Hlava
Hlava.
Je tam kosmická lo3 
a projekt
zrušit hodiny na piáno.
A je tam 
Noemova archa 
která bude první.
A je tam
típlně nový pták, 
úplně nový zajíc, 
úplně nový čmeláček.
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Je tam násobilka, 
je tam antihmota.
A vůbec to nejde učesat.

Elektronická počítače
(Uč.)
(suše) Spočítají vám

všecky ty plátky růší 
a duše neamrtelná, 
poetová.
Bude to dlouhá řada nul.
Spočtou vám 
tu vaši kostkovanou 
imaginaci 
heřmánky elov, 
jateční aelátka rýmů.
Budeme
řada impulsů, 
ailokřivky acalů 
a ardce počítací, 
jedničky, dvoj)qr
a prázdtCá místa děrovacích štítků.

(Všechny dívky na acánu)
(3.dívka) Veškerá tajemství 

proběhne řadiči, 
operačními jednotkami 
a jako modrojaano 
etane v bubnová paměti.
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(4.dívka) Ale úhrnem 
vyjde
čistá váha pravdy 
v miligramech.

(2.dívka) Ale mezi katodou a antikatodou 
magickým tichem 
dále
proudem poteče 
poezie
a opálová snění,

(1.dívka) lidčtějěí
oč lidštější je věda 
nežli nevědění.

tonec.

(Názvy básní jsou uvedeny jen pro informaci čtenáře, do 
pásma nepatři .)







ZDARMA




