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Mladý Michal a Malý Čusbus 1  

 

Náhle se jedna z popelnic zvedne, dolní - prázdné části –  se objeví něčí nohy 

a popelnice se pomalu na nožkách přesouvá k Michalovi.  Z popelnice 

vykoukne Čusbusova hlava.  

 

Čusbus:  Líbí se ti ,  co?  

 

Michal:  Co tam děláš? Vylez z toho, prosímtě. Víš ,  jak budeš smrdět, ty 

šmíráku?  

 

Čusbus:  Čus-bus-autobus! 

 

Čusbus a Michal si spiklenecky plácnou a zanotují svůj „signál“. Dělají na 

sebe postupně "Viktorky", pak si  plácnou o sebe levou i  pravou dlaní a pak se 

prudce otočí jako tanečníci jednou kolem své osy a ukážou na sebe.  

 

Čusbus:  MY DVA 

 

Michal:  JSME SEHRANÍ  

 

Čusbus:  A V JEDNOM KUSE 

 

Michal:  SMĚJEM SE JAK LACHTANI.  

 

Čusbus:  Chceš líznout?...  Vitacit… citrónovej!  

 

Michal uklízí popelnici po Čusbusovi. Odnáší ji  do zadní části  jeviště. Čusbus 

si jde sednout na lavičku. Mluví a sype si  přitom Vitacit  do pusy.  

 

Michal:  Jaký byly prázdniny?  

 

Čusbus:  Krátký. Ty by měly bejt  furt . Blbá škola.  Co ty?  
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Michal:  Hmm. Já teď možná budu mít dva roky prázdnin. Jedem s tátou do 

ciziny.  Dostal tam práci.  

 

Čusbus:  Fakt jo? Ty se máš! A kdy jako?  

 

Michal:  To ´eště nevím. Asi tak za půl roku.  

 

Michal se vrací k lavičce a ke svým notovým poznámkám a záznamům v sešitě. 

Když se Michal vrátil,  nastaví dlaň, aby mu do ní mohl Čusbus nasypat 

Vitacit.  

 

Čusbus:  A bude tam moře?  

 

Michal:  No jasně.  

 

Čusbus:  Tyjo! Doufám, že mi přivezeš nějakou pořádnou mušli.  

 

Michal:  No jasně.  

 

Michal pozřel trochu Vitacitu a pusa se zkřiví do obludné mimiky, protože 

citronový prášek je děsně kyselej.  

 

Čusbus:  Přísahej!  

 

Michal přísahá se zkřivenou grimasou ve tváři.  

 

Michal:  Přísahám!  

 

Čusbus:  Ale přísaha se musí splnit! Jinak se ti v životě nepovede to, co 

nejvíc chceš.  

 

Michal se vrátí k psaní not. Otočí se k Čusbuosvi zády a mluví s ním přes 

rameno.  
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Michal:  Víš, že když si dáš mušli k uchu, slyšíš, jak tam hučí moře?  

 

Čusbus se za zády Michala zmocní kytary.  

 

Čusbus:  Ne! Ale když jsem minule žuchnul ze stromu, tak mi taky pěkně 

hučelo v hlavě. Akorát nevím, jestli to bylo moře.  

 

Čusbus se postaví jako velkej rocker, vytáhne si rozbité sluneční brýle a pak 

hrábne do strun.  

 

Čusbus:  MY DVA JSEM SEHRANÍ . ..  

 

Michal po něm okamžitě skočí a vytrhne mu kytaru z rukou.  

 

Michal:  Hele, dej to sem, to není žádná hračka!  

 

Čusbus:  Taky bych chtěl tak umět hrát na kytaru jako ty. Ale naši mi ji 

nechtěj koupit.  

 

Michal:  Už na  ni  nikdy nesahej! Hele –  a jak dlouho jsi v tý popelnici  

dřepěl?  

 

Čusbus:  Celou dobu. Našel jsem  tam tohle! A tohle!  

 

Čusbus ukazuje rozbité sluneční brýle a starej  špinavej míček.  

 

Čusbus:  A slyšel jsem všechno.  

 

Čusbus ukazuje prstem, aby šel Michal blíž , potom tajemně pronese.  

 

Čusbus:  Kdy jí to řekneš?  

 

Michal:  Co jako? 
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Čusbus:  No, že j i miluješ?  

 

Michal:  Hele, ty jsi ňákej chytrej.  

 

Čusbus:  Já bych šel rovnou na věc. Řek bych jí ,  že si ji  chci vzí t ,  dal bych 

jí  pusu a bylo by to. Měl bys jít  na tu diskotéku…  

 

Michal se vrací ke kytaře, nahmatává si akordy a patrně hledá doprovod 

k melodii .  

 

Michal:  Vod tebe si tak nechám radit,  ty malej Casanovo! Balej ji  všichni 

kluci vod nás ze školy,  mě by si ani nevšimla!  

 

Čusbus:  Proč by si tě nevšimla? To by musela bejt úúúúúúúúúúúúúúú.. . 

úplně blbá.  

 

Michal:  No, úplně  blbá teda  není. Je nejchytřejší  ze třídy.  A nav íc super 

napovídá ,  když  jsem úplně  dutej.  

 

Čusbus:  No vidíš ,  tak to je dobrý znamení ,  kdyby tě  nemilovala, tak ti  

nebude napovídat.  

 

Michal:  Jenže ona napovídá  všem. 

 

Čusbus:  Aha. Tak jí slož nějakou písn ičku. Na písničky se super balej  

holky.  

 

Michal:  Na ty moje moc ne.  

 

Čusbus:  To je blbý! Tak si v tý cizině budeš muset najít ňákou černošku. 

Škoda, tahle má docela hezkou prdelku. Já bych bejt tebou na tu 

dýzu šel .  
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Michal:  To víš, že jo, ty chytráku malej… Hele, nemáš bejt  už náhodou  

doma? Už je po večerníčku.  

 

Rozjívenej Čusbus hrábne Michalovi drze do strun kytary a pak se dá na úprk 

a přitom křičí.  

 

Čusbus:  Tak to přiznej! Přiznej,  že se ti  líbí,  líbí , líbí…  

 

Čusbus zmizí  mezi  domy. Michal vezme míček, který tam Čusbus nechal a hodí 

ho po něm.  

 

Michal:   Ty špióne prťavej!  

 

Náhle se však Čusbus znovu objeví  na jiném místě a ještě zakřičí.  

 

Čusbus:  Jo, a ta pecka je děsně ucouraná, na tu bys neutrh ani starou 

bábu!  

 

Michal:  Tak to už  je moc! 

 

Michal si rychle vezme notový sešit a kytaru a rozbíhá se za Čusbusem.  


