PRORADOST: Čtyři mordy stačí, drahoušku
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1. Ulice [11h]
PRORADOST uvádí
Čtyři mordy stačí
V hlavních rolích
[11>>O9h]
(vyjde Komisař. Pantomima a točení podle Komisaře)
Komisař: V daleké zemi jménem Bonzanie si obchodník, pan doktor
Porter, (potřásání rukou, předání šeku, stopnutí taxi) odváží z úspěšného
obchodního jednání šek na jeden milión korun, chvátá domů (míjí
reklamu na HuHu koktejl, dává znamení taxikáři, aby zastavil) do města
Krumltownu a netuší, že o šek mají zájem i dva zločinecké gangy.
(honička aut, padouši havarují, Porter vchází do restaurace). Mezitím… (u
stolu sedí Sabrina s Nápadníkem) Jistá novinářka Sabrina se rozhádá s
svým nápadníkem.
02. Restaurace [O9h]
(Porter si objednává u baru, Sabrina vrazi facku Nápadníkovi)
Sabrina: Tak abys věděl, ode dneška si já také budu dělat co chci. A
dám si rande s prvním chlapem, který se mi namane. (projde George se
suzafonem, strčí do Sabriny a jde dál. Sabrina ukáže Nápadníkovi, že sbalí
George). Georgi, co děláš dnes večer?
George: Dnes se chystám cvičit. Brum. Brum. (Sabrina po něm jde)
Sabrina: To počká. Co bys tomu řekl, kdybychom byli spolu? Budeme
poslouchat hudbu, pít a… A tak podobně, víš?
Nápadník: To není fér. Řekla jsi s prvním chlapem. A ne s prvním
troubou.
[<<11h]
03. Pokoj [11h]
(George cvičí na suzafon, po chvíli vchází paní Herinktonová)
Herinktonová: To je hrůza, pane Camel, další nájemníci dali výpověď.
George: No to snad není možné. (odkládá suzafon) Neměla byste
kvasnice, mentol a kyselinu mravenčí? Chci dělat HuHu koktejl. Tuhle to
inzerovali v novinách. Přijde mě navštívit jeden přítel.
Herinktonová: Není to náhodou dáma? Dámy nestrpím
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George: To vím, že dámy nestrpíte. Tak, a teď ten koktejl. Potřebuji deci
rumu, deci žloutků, kvasnice, mentol, kajenský pepř a kyselinu
mravenčí. (Herinktonová odchází, George finalizuje úpravu vzhledu,
Herinktonová přináší tác) Děkuji vám. (Zvonek). Už je tu! (jdou ke dveřím, on
ji pantomimicky vyhodí, objeví se mrtvola pana Portera opřená o futro).
Prosím vás pane, co to děláte? (mrtvola spadne, šek vletí pod knihovnu)
Vstaňte, já čekám návštěvu, nemůžete mi to překazit. (schová mrtvolu do
police knihovny. Zvonek. Vchází Sabrina. Sedne si k mrtvole).
Sabrina: Vypadáš nějak vyjeveně, co ti je? (George mávne rukou) Co
budeme pít?
George: HuHu! HuHu koktejl. (pracuje se šejkrem)
Sabrina: To myslíš ten nesmysl, co jsme otiskli v našich novinách? Nic
jiného nemáš?
George: Whisky.
Sabrina: Rozhodně lepší. No tak ji přines! (George jde pro nápoj). Nějak
se ti třesou ruce. Poslyš, že ty jsi tu ještě neměl v bytě ženskou? Přiznej
se. Georgi. Ty vůbec nejsi chlap!
George: Myslíš? Hele, chceš něco pro svou rubriku? Co kdybych ti řekl,
že jsi v pokoji s mrtvolou? (vhodí led do sklenice)
Sabrina: Tak to mi nemusíš říkat. To já vím. (George se zarazí) Promiň,
ale ty mi jsi vždycky připadal tak trochu, jako mrtvola. (vypadne ruka z
police). Tak, na zdraví. (ťuknou si) Co nás čeká, to nás nemine.
George: A co nás čeká?
Sabrina: Jó, to já nevím. Ale můžu ti to zkusit zjistit. Trošku se v tom
vyznám. (bere ruku, podá mu sklenici do třetí ruky, George zmatkuje se
sklenicemi a schová svoji levici). Není ti zima?
George: Ne, to je asi tím ledem. (polechtá mu ruku, George reaguje)
Sabrina: Ale poslyš, podle téhle čáry, bys měl být už dávno mrtvej.
Chudáčku, ty asi brzo umřeš.
George: Tak aspoň pusu, Sabrino, jednu. (nakloní se k ní)
Sabrina: Možná, že to bude tvoje poslední. (vypadne mrtvola, Sabrina ječí,
vchází Herinktonová)
Herinktonová: Policie! (ječí obě, přibíhá Komisař)
Komisař: (vejde, sleduje zmatek a zařve) Ticho! Co se tu děje?
George: (a Sabrina a Herinktonová přes sebe, dokola): Přišla sem mrtvola.
Sabrina: On ho zabil!
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Heringtonová: Je to vrah!
Komisař: Ticho! Už jsi někdy slyšel, aby mrtvý přišel ke dveřím a
zazvonil? Ano? Nebo Ne? (šacuje Portera, najde peněženku a průkaz)
George: Ne.
Komisař: To znamená, že doktor Porter přišel živý. A teď je jaký, no?
George: Mrtvý.
Komisař: Ano mrtvý. Zabila ho paní Herinktonová? Nebo snad Sabrina?
George: To ne!
Komisař: No tak! Tak jsi ho zabil ty.
George: Ale to taky ne!
Komisař: Podívej se. Je na první pohled jasné, že pan doktor Porter byl
otráven koktejlem HuHu. (nápis I like HuHu) Kdo připravoval ten koktejl?
Heringtonová: To on! Chtěl po mě všechny ty nesmysly. (vchází Polda)
Komisař: Co je zas? (čte vzkaz) Poslyš Georgi, znáš nějakého José
Manuela Antonia ze San Bonica? Nebo pana Francise Logense
z Michiganu?
George: Ne.
Komisař: To je zvláštní, každý za tebe složil kauci deset tisíc dolarů.
Podle zákonů Bonzanie jsi volný. (salutuje, všichni až na George odejdou)
George: (telefonuje Fredymu. Fredy je jen slyšet) Fredy! Musíš mi pomoct!
Obvinili mě z vraždy! Čeká mě poprava.
Fredy: Vím, psali to v novinách a taky to bylo na Krumltown TV.
George: Ty jsi odborník. Jak se to všechno mohlo stát?
Fredy: Třeba takhle. (na titulcích jede komiks) Když doktor Porter přijel do
našeho města, tak se někde zastavil, dal si HuHu koktejl a udělalo se mu
nevolno. Došel náhodou k tvým dveřím, zazvonil a náhle bylo po něm.
George: No ty jsi geniální. Prosím tě, ve kterém podniku se dělá HuHu?
Fredy: No to se snadno zjistit. Pošlu ti pana Gogo, ten se vyzná. (oba
zavěsí, George se obléká, vchází Gogo)
Gogo: Gogo, jsem Gogo. Mám vás doprovodit po barech (vyzunkne
leštěnku, sejdou schody a jdou)
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04. Ulice [11h>>O9h]
(George a Gogo jdou po ulici a hlediště se točí podle nich. Několikrát se
zastaví v místních restauracích, žádají HuHu koktejl, všude jsou odmítnuti)
05. Restaurace [O9h]
(Pár hostů konzumuje u stolů, Číšník leští sklenice)
Gogo: (přijde k baru) Dvakrát HuHu!
Číšník: HuHu koktejl nevedeme!
George: Tak to u mě nejste solidní firma, pane.
Číšník: Dejte si pozor. Takové řeči nemám rád. (přivolá prostitutku)
Prostitutka: Ty chceš HuHu koktejl?
George: Vy bystě věděla, kde je k mání? Byl bych vám velmi zavázán.
Prostitutka: Nevadí. Já si tě rozvážu (odvádí si ho, zhasnout)
[<<1Oh]
06. Ložnice [1Oh]
(noční hluky, probuzení zařídí kohout Hynek, George a Prostitutka v posteli)
George: (probere se a zjistí, kde je) Ježišmarjá!
Prostitutka: (přitáhne si ho Pocém, ty moje veverko.
George: Prosím vás, nedotýkejte se mě! (Vyskočí z postele a obléká se)
Prostitutka: No, no, no. V noci by si mě láskou sežral.
George: Ježišmarjá, Kolik jsem dlužen? (hrabe se v peněžence)
Prostitutka: Milánku, roztrhal jsi mi šaty a taky kombiné. Jseš pěknej
divoch, se mi zdá. Šedesát dolarů. (inkasuje) Blabounku. A přijď zas.
George: (všimne druhého klobouku na věšáku) Paní, čí je to klobouk?
Prostitutka: Jednoho džentlmena z Michiganu, byl u mě předevčírem.
George: Vy jste mu dala HuHu Koktejl?
Prostitutka: Jo, bylo mu po něm špatně, tak šel pryč.
George: Paní, vy jste ten vrah! Otravuje lidi HuHu koktejlem!
Prostitutka: Vždyť jsi ho včera sám chtěl! Vymlask jsi ho tady půl litru!
George: Jsem otráven! (zesiná: zelená bodovka na George)
[<<11h]
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07.Pokoj [11h]
(George je v křesle s ovázanou hlavou, zvonek, George otevře)
Sabrina: Já Tě miluji George! Zájem o moji rubriku je obrovský. Polib
mě! George! (Georgovi je hodně špatně, moc nereaguje) Líbila bych se ti
takhle? (odkládá si) George, pojď sem!
George: Promiň, ale nejsem dnes jaksi ve své kůži, já jsem totiž celou
noc… (chytne se břicho a krkne) Přemýšlel o nás dvou.
Sabrina: George, dej si sprchu!
George: Tak moment. (z koupelny vypadne mrtvola, jekot, přichází
Herinktonová, Komisař, Polda a Inspektor)
Komisař: To je pan Sheridan z ústředí. Přijel, protože tvé zločiny úplně
překročily okresní měřítko
Inspektor: Máte nějaké poznatky, které by mohly osvětlit motivy činu
zatčeného?
Herinktonová: Pan Camel mi vraždí nájemníky. Systematicky.
Sabrina: Ne! Dělá to kvůli mně! (Herinktonová se hádá se Sabrinou)
Inspektor: (drží se za hlavu) To není možné! Ticho!
George: Ale ne, prosím, oni ke mně chodí už mrtví.
Inspektor: A mohl byste mi laskavě vysvětlit, jak k tomu dochází?
George: Je to velmi jednoduché, pane. Já, kdykoliv otevřu dveře,
vypadne mrtvola!
Inspektor: Hm. Tak vy říkáte, že kdykoliv otevřete dveře, vypadne
mrtvola. Co jste měl na sobě, když se objevila první mrtvola?
George: Blejzr.
Inspektor: Blejzr (píše si to) oblékněte si ho, prosím.
Komisař: Proč?
Inspektor: Je to rekonstrukce a ta musí být naprosto přesná. A prosím
vás, nemluvte mi do toho, nebo s tím praštím a vrátím se okamžitě
domů. Mám jenom jedny nervy!
George: Prosím já jsem měl v ten den na sobě také bílé trenýrky, mám je
také obléci?
Inspektor: Samozřejmě!
George: Promiňte, prosím, blejzr mám zde! (otevře skříň, vypadne mrtvola)
Ale říkal jsem vám, kdykoliv otevřu dveře, bác!
Inspektor: Neuvěřitelné. Je to nájemník?
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George: Je.
Inspektor: Pokračujte!
George: Prosím. Prádlo, prádlo mám zde.. (otvírá dveře od skříně) No
prosím další…. (vypadne mrtvola)
Inspektor: Komisaři! Sednout a psát! Telegram na ústředí. POSLETE
POSILY. STOP. HLAVNE NENAPADNE. STOP.
Polda: (šacuje poslední mrtvolu) Pane inspektore, v kapse poslední
mrtvoly byl nalezen koncept telegramu. Zajímá Vás to?
Inspektor: Jistě, čtěte!
Polda: POSLETE POSILY. STOP. HLAVNE NENAPADNE. STOP. (George
si sedne do křesla, ostatní odejdou, vtrhnou padouši K1 a K2)
Padouch K1: Kde je ten šek?
George: Nevím. (Padouši si začnou s Georgem pohazovat, když se unaví)
Padouch K1: Kašleme na něj, von nic neví. (k Georgovi) Jestli se ukáže,
že ten šek máte, tak vás zabijeme (ukáže kudly pod sakem)
George: Kde ty nože berete?
Padouch K1: Mám v Michiganu nožířství (nechají ho v křesle a odejdou)
[>>O9h]
08. Restaurace [O9h]
(Fredy si čte u baru, přijde k němu Komisař)
Komisař: Fredy, čekáme detektivy z ústředí. Až přijdou, tak se k nim
chovej slušně. (vchází Parta J)
Fredy: Vyplňovat nic nemusíte, víme, kdo jste.
Padouch J1: Past! Prostřílíme se. Až kejchnu. My se z toho dostaneme!
Komisař: O tom nepochybuji! Jdete na to nenápadně! Skupina
hudebníků. Výborný nápad! Ten Camel je nevinný! Zřejmě tady řádí
parta gangsterů! (Posadí Padoucha do průvanu)
Padouch J1: Tady táhne, já bych nerad kejchnul. (Přichází Zpěvačka) To
je naše zpěvačka. Hepčí!! (Padouši tasí, Komisař si toho nevšimne, čumí na
Zpěvačku). Ne! Nechte toho! Myslí, že jsme detektivové z ústředí!
Musíme tuhle komedii dohrát do konce!
Komisař: Nemusíte hrát až do konce! Po půlnoci toho můžete nechat!
Tak, jděte na to, mládenci! (parta J nastoupí, ladí. Přichází hosté)
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Zpěvačka: (zpívá, přichází parta K)
Bílá noha na ubrusu
Dál je víc a špatně
Včela bude bez fíkusu
Kýbl s vínem v šatně
Chladná vlna ze západu,
židle není tác
Vystrkuje na nás bradu,
udělala bác
Udělalalalá bác….
Kemr: Co jich pár oddělat? (luskne na Číšníka) Láhev whisky! (Číšník ji
přinese, přichází George, všichni ho sledují, Kemr to využije a dosype do
lahve jed) Občerstvení pro hudbu. (podá láhev Číšníkovi)
Zpěvačka: (zpívá, všichni udiveně sledují George, jak si přisedá k Sabrině )
Když někdo přichází
Je plno nesnází
Hele on přichází
Co bude dál?
Padouch J1I:
Utečem přes kuchyň,
tam jich snad bude míň,
já bych to tu vzdal.
Zpěvačka:
To bude nápadný.
To bude nápadný.
Musíme hráti dál
Číšník: (podává lístek) Je mi ctí, pane Camel, budete si přát HuHu jako
posledně?
George: Ne ne, děkuji! Dáme si polévku, ragú royal. S knedlíčky.
Číšník: Budete spokojen. Co říkáte hudbě?
George: To je strašný! Zasloužili by postřílet!
Číšník: Příště se to nebude opakovat! (nese partě J lahev) Pozornost
hostů.
Padouch J1: Vidíte, nehrajeme tak špatně! (tři se napijí a odchází na WC)
George: Promiň, Sabrino, hned se vrátím (jde na WC, hluk padajících
mrtvol, Číšník přinese polévku. George vyjde z WC, dá přednost
Nápadníkovi, sedne si. Z WC vyběhne Nápadník a šeptá cosi Číšníkovi)
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Číšník:(zatleská, aby upoutal pozornost) Dámy a pánové, masový vrah pan
Camel právě zavraždil tři pány z orchestru. Nelíbilo se mu, jak hrají!
Sabrina: Proboha, George, měl by si s tím skončit! Slib mi, že to dneska
bylo naposledy. Fackovat lidi můžeš, ale zabíjet ne! Vždyť o tom
nestačím ani psát! Rubrika má omezené místo! Tyhle mordy stačí,
drahoušku! (Kemr odchází a vrazí do Georgovy židle, George se zvedne)
Víš, co jsi mi slíbil? Zfackuj ho! Ale nezabíjej, co když má ženu a děti?
(Následuje facka, až Kemrovi vypadnou zuby, George se chystá jíst)
Kemr: No pofkej! To fi vypijef! (hrozí pěstí, ostatní padouši ho vedou pryč)
George: (nabere zuby, volá na Číšníka) Říkal jsem s knedlíčky!
Číšník: Kuchař se zřejmě přeslechl, neračte se vyrušovat, zastřelím ho
sám! Budete-li ale někdy mít chuť vraždit, jen přijďte! Tady se vždycky
někdo najde! (podívá se po restauraci i po publiku)
[<<11h]
09.Pokoj [11h]
(Komisař a Polda nasazují odposlech. Inspektor je sprdává)
Inspektor: A vy, oba, budete sledovat Camela na každém kroku, jasné!
(Otírá si hlavu ručníkem) A vysílačku s sebou! Vy jste ručník a já jsem
mýdlo! Kde je Camel, tam jsou mrtvoly. To jste si měli uvědomit dřív!
(schovají se, Inspektor odejde k fontánce. Přijde George, sedne si do křesla a
přemýšlí. Po chvíli se zvedne a začne hledat v knihovně a pod ní)
George: Co mají pořád s tím šekem? (najde šek. Vtrhnou obě party J i K)
Komisař: (rozsvítí lampičku) Ručník, ručník! Přichází skupina mužů.
Inspektor: (rozsvítí lampičku) Jak vypadají?
Komisař: Vypadají divně máme zasáhnout?
Inspektor: Zatím ne. Mýdlo končí, mýdlo končí.
Komisař: Ručník končí, ručník končí. (zhasnou)
Herinktonová: Hned přinesu nový, počkejte chvíli. (běží s ručníkem)
Kemr: Dej fem ten fek! Nebo fi fynem fmrti! Pofítám do tfí. Raf… Dva
(George sežere šek) Fo to fnamená? Fon to fefral? (začne bitka)
Komisař: (opět lampičky během komunikace) Ručník, ručník! Je tam
nějaký frmol. Co máme dělat?
Inspektor: Vyčkávat. Mýdlo končí, mýdlo končí.
Komisař: Ručník končí, ručník končí. (oba zhasnou Herinktonová kmitá)
9
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Herinktonová: Ale pánové, vy máte spotřebu. To se nesmíte tolik mýt.
Kemr: Já ten fek z tebe doftanu! Fek! (vyhrožuje Georgovi)
Padouch J1: Šek
Kemr: Fmklni, nebo tě roftřílím na fufky!
Padouch J1: Co je to? Rofttílft na fufky!
Padouch K1: Nesmějte se mu!
Padouch J1: Jediná možnost, operace! Pak se rozdělíme. Fifty, fifty.
Padouch K1: Nesmějte se mu!
Kemr: Von fe nefměje, fouhlafím, fifty, fifty.
Padouch K1: Je tady někdo lékař, pánové?
Padouch J1: Prosím, já jsem zvěrolékař. Jo, ale já neumím šít.
Kemr: Hmm, fon neumí fít.
Padouch K1: Nevadí, jsem vyučen krejčím ve Vídni, kde máte šicí stroj?
George: V kuchyni! (chystá se operace, padouši drží George na stole, dají
mu ručník do pusy, vchází Herinktonová)
Herinktonová: Pane Camel, vy tady musíte mít ještě jeden ručník! (najde
ho a vyndá z pusy) Aha tady je.
George: Pomoc, paní Herinktonová! (ignoruje ho)
Kemr: Narkofu!! Narkofu! (Padouch použije pažbu pistole)
Padouch J1: Madam, budeme potřebovat kysličník vodičitý, čpavek a
tekutý ekrazit.
Herinktonová: Co? Zas ňákej koktejl?
Padouch K1: A jehlu, náprstek, kladivo a břitvu. A mísu na krev.
(Harinktonová zaječí) Chci říci, na salát
Komisař: (lampičky) Co když se tam něco děje?
Polda: Šéfe, pojďme, vlítneme tam!
Inspektor: Zatím klid, klid, mládenci! Mýdlo končí, mýdlo končí!
Komisař: Rozumím. Ručník končí, ručník končí!
Herinktonová: Mám tady ještě jeden! Ale je trochu uslintaný od pana
Camela, nevadí vám to?
Komisař: Někdy mě napadá, že vražda není nemorální. (oba zhasnou)
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Gogo: (vejde) Jsem Gogo, pozval mě pan Camel. Jak to, že je nahej a
spí? (Gogo spustí sirénu, nastane zmatek, všichni padouši seběhnou po
schodech. Naloží George do prvního auta. Policajti seběhnou poslední).
Komisař: Taxi! Taxi! (nic nejede. Policajti se vztekají)
10. Ulice [11h<<O4h]
(honička a střílečka)
Padouch J1: (v prvním autě s Georgem) Přidej!
Padouch J2: Proč? Poldové jsou přece bez auťáku!
Padouch J1: Nejde o ně! Přece se nebudeme dělit s tou druhou partou
Kemr: (ve druhém autě) Pfidej! Chtěj ho unýft i fe fekem!
11. Garáž [O4h]
(střílečka, obě party se navzájem postřílí, George se probere)
George: Jejda! (přijíždí policie, George zvedne jednu pistoli a omylem
vystřelí)
Komisař: Blahopřeji Georgi! Sám proti dvěma bandám! To je
fantastické! Bravo! Bravo!
Inspektor: Skvělé! Jak říkám, to je on, co umí mrtvoly! To jste si měl
uvědomit dávno, komisaři! To je poprvé v dějinách kriminalistiky, kdy
civilista provedl něco takového! Tedy, opravdu skvělé! A co ten šek?
George: Pořád ho mám u sebe, prosím. Omluvte mě, laskavě! (vzdálí se
na WC)
Herinktonová: Pánové, jestli chcete, můžete se umýt. Půjčila jsem si ho
od sousedů. (pánové nechtějí, po chvíli se George vrátí mává šekem)
Inspektor: Skláním se v hluboké úctě. Ještě dnes navrhnu zrušit policii.
Pokud jste v Bonzánii Vy, jsme my úplně zbyteční. (Salutuje, odchází a
praští se o futro - nebo o něco jiného. Odejdou i ostatní, zůstanou jen George
a Sabrina)
Sabrina: Promiň, já jsem netušila, že to byl promyšlený plán. Nezlob se.
(vine se k němu) Vrah nebo detektiv. To je úplně jedno. Hlavně, že nejsi
něco obyčejného. A to ty nejsi. Slyšíš ty housle (bodovka, ostatní se
přemisťují na podestu. Sabrina a George se chovají za ceduli „Pokračování
příště“)
[>>11h]
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12. Pokoj [11h]
(Případná děkovačka)

Pokoj

<- Ulice->
Ložnice

Restaurace

Garáž
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