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Mladý Michal a Malý Čusbus 2  

 

Michal vychází ze svého domu, vynáší koš s odpadky. Ve druhé ruce má malý 

skládací deštník, kdyby náhodou začalo pr šet. Jde až do středu jeviště 

a chystá se vysypat koš do popelnice. Z pravé strany se náhle objeví malý 

Čusbus schovaný za větví z keře utrženého v parčíku. Keř se rychle přiblíží až 

k Michalovi a pak náhle udeří. Odhodí prudce větev s listy a zamíří  na 

Michala z improvizovaně vyrobené pušky. Je to však jen odříznutí větev břízy,  

která jen ve světě klukovské fantazie může připomínat proslulou 

mědvědobijku. Na hlavě má však Čusbus indiánskou čelenku z per, patrně 

rekvizita z posledního maškarního bálu. Další  čelenka visí Čusbusovi u pasu.  

 

Čusbus:  Ruce vzhůru, zlosynu...!  

 

Michal na něj  vůbec nereaguje. Zamumlá si  jen pod fousy a vysypává koš do 

popelnice. V druhé ruce má vínem polité tričko, které půjde do popelnice hned 

za odpadky. Michal se s tričkem ještě rozloučí jedním pohledem a poak ho 

mrkne do dovnitř.  

 

Michal:  Hmm...  

 

Čusbus:  Čusbus autobus!  

 

Čusbus začne zpívat a přitom bere ze svého opasku druhou indiánskou 

čelenku a velkým gestem jí nabízí svému kamarádovi.  

 

Čusbus:  My dva… ´sme sehraní… Něco jsem ti přines!  

 

Michal:  Dík.  

 

Michal sice monotónně poděkuje,  ale čelenku si od chlapce nevezme. Čusbus 

pochopí, že Michal nemá náladu a tak se snaží  aspoň zjist it  proč?  
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Čusbus:  Tak jak bylo na dýze? Byla tam?... Co to tady máš?  

 

Ukazuje na Michalův šrám  v obličeji .  Michal vezme si koš a šouravým krokem 

se přesouvá k lavičce v parku.  

 

Čusbus:  Ty jsi  se kvůli ní popral? A vyhráls? Hele, na to holky berou. Já 

se jednou popral  s jedním šesťákem a to si neviděl, jak to na 

holky vod nás ze třídy zabralo.  Dokonce mě vošetřovaly.  

Vošetřovala tě?  

 

Michal:  Jo! 

 

Čusbus:  Ty vole, tak  to je láska. Dej na mě. To je tutovka.  

 

Michal:  Nech toho!  

 

Smutný Michal jde k lavičce vpravo a ani si  nesedne na lavičku, jak je 

vzpruzenej. Sedne si na okraj segmentu. Z  dálky zazní hrom, který 

předznamenává blížící se bouřku.  

 

Čusbus:  Aha. Tak zas nic… hmm… Říkám ti , ženskou musíš překvapit! 

Táta říká, že  ženský jsou slepice,  a proto jsou kohouti barevný. 

Hele! 

 

Ukazuje svou barevnou čelenku .  

 

Čusbus:  Musíš na sebe upozornit!  

 

Michal:  Ty seš ňákej chytrej!  

 

Čusbus vyběhne na lavičku, roztáhne světácky ruce a sděluje celému světu.  
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Čusbus:  Já už mám taky holku. Milujeme se.  A víš,  jak jsem ji sbalil? 

Minulej tejden jsem ji  polil jovokoktejlem a včera jsem jí 

v jídelně podrazil nohy.  

 

Michal:  Zabralo to?  

 

To Michala zvedne, vstane a přejde k lavičce s Čusbusem. Čusbus si  sedne 

a pak sděluje svému kamarádovi největší tajemství.  Čusbus si vytahuje z kapsy 

od mikiny křupky. Má je už otevřené.  

 

Čusbus:  No, vona to teda eště neví, že se milujem, ale je to na nejlepší  

cestě. Ale už sem se s jednou holkou i  líbal!  

 

Michal:  A jaký to bylo?  

 

Čusbus:  Docela dobrý, ale křupky ´sou lepší.  Chceš?  

 

Michal:  Ne, díky.  

 

Čusbus:  Ale stejně jsme parťáci, že jo?  

 

Michal:  To víš, že jo. Cos mi přines?  

 

Čusbus vezme indiánskou čelenku a dává ji Michalovi, pak začne zpívat a 

gestikuluje přitom směšně rukama.  

 

Čusbus:  KOUKEJ, BRÁŠKO, TO TI MŮŽU SLÍBIT  

 STEJNÁ HOLKA KDYŽ SE BUDE LÍBIT NÁM  

 RÁD TI JI PŘENECHÁM  

 

Běhme své sloky si Michal nasazuje čelenku, aby byli oba kluci stejní parťáci.  

 

Michal:  KOUKEJ, BRÁŠKO, KDYŽ TI MŮŽU RADIT  

 DŘÍV SE ZEPTEJ, S KTEROU TY SE BAVIT SMÍŠ  
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 A JINAK NARAZÍŠ  

 

Oba kluci vstanou a na muziku dělají  svůj nacvičený pozdrav.  

 

Oba:  TO SE VÍ  

 

Čusbus:  MY DVA 

 

Oba:  JSME SEHRANÍ  

 A V JEDNOM KUSE 

 SMĚJEM SE JAK LACHTANI  

 

Pak kousek jednoduché choreografie.  

 

Michal:  MY DVA 

 

Oba:  JSME SEHRANÍ  

 A NEJVÍC ZE VŠEHO  

 

Nakonec Michal chytí Čusbuse jako letadlo a udělá s ním pár okružních letů 

kolem své osy. Do konce hudby zazní hrom, tentorkát silněji  a ve zvuku se 

spustí  zvuk deště.  

 

 NÁS BAVÍ ZPÍVÁNÍ  

 

Michal:  Mazej domů, prší!  

 

Čusbus odbíhá s indiánským pokřikem. Michal na něj ještě křičí.  

 

Michal:  Křupky! Nechal 's  tady křupky!  


