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ABSOLUTNÍ MEČ 
Poprvé sehráno v březnu 2004 v rámci pásma Zlý večer II 

 

OSOBY a OBSAZENÍ 
 

ABSOLUTNÍ MEČ, kartónový objekt a hlas z repráku …...........…......Lukáš Rumlena 
NIMŠIBAŠVERZAR, plesnivý dědek, strážce Meče … …..…......... Štěpán Benyovszký 
BARBAR, oblečen do kůže … … … … … … … … … … …...…................Ondřej Gabriel 
DRUHÝ BARBAR, oblečen do kůže … … … … … … .......................… Lukáš Rumlena 
POSLEDNÍ BARBAR, oblečen do kůže … … … … … … … .........................Tadeáš Petr 
TYP V ZIMNÍ BUNDĚ, hledač pokladů … … … … … … …....................Ondřej Gabriel 
DRUHÝ TYP, stejný blbec … … … … … … … … … … … .....................Lukáš Rumlena 
SCIFITIB, cestovatel v čase, člověk z roku 37 015 n.l. … … ......................Tadeáš Petr 
UFON, zelený, s rozšklebenou gumovou maskou … … … .............…........Michal Rydlo  
 
Počet postav/počet mrtvol: 10/9 
Bodycount ratio: 90% 

 

(Odehrává se na mýtině temného lesa na úpatí pohoří Zagros. Uprostřed trčí ze země 

Absolutní Meč, před ním vpravo na zemi sedí zjevně deprimovaný NIMŠIBAŠVERZAR. 

Otrávená nálada ho neopouští a při konverzaci s jinými postavami nevynakládá 

námahu hledět jejich směrem) 

 

ABSOLUTNÍ MEČ: (kovový hlas shůry) 

 V tom lese zlém pod Zagrosem 

 Pod příšerným svým nosem 

 Přízračný stařec mne střeží 

 Teď slyšte slavný můj příběh jak běží 

 Jak pouhá chybná vaše touha 

 Vám život zbourá než řeknete ouha 

 To o mně bude tenhle skeč 

 Jsem slavný, chtěný Absolutní Meč! 

NIMŠIBAŠVERZAR: Hlavně dobře schovaný Meč. Na to, jak jsi slavný a chtěný, se 
tu objevuje dost málo lidí. (pauza) Co? (pauza) Povidam co? 

(Setmí se. Rozsvítí se) 

ABSOLUTNÍ MEČ: (kovový hlas shůry) 

 Tak, už sto let tu na svého pána čekám 

 Kdo udělá si ze mě svůj heroický čakan? 

NIMŠIBAŠVERZAR: Řeknu ti, být strážcem Meče, který nikdo nenajde, je o dost 
míň zábavné, než jsem doufal. (pauza)  Tak, vypadá to že spolu strávíme nějaký 
ten večer, ne? (pauza) Komunikace vázne. Co kdybysme si dali nějaké přezdívky, 
aby roztály ledy? Něco jako Špičák Zabiják a Remcal Nimšibašverzar? A pak 
bychom si vyprávěli hrdinské eposy. 

(Setmí se. Rozsvítí se.) 

ABSOLUTNÍ MEČ: (kovový hlas shůry) 
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 Tisíc let uběhlo jako voda, 

 Tvému stáří to na zralosti přidá! 

NIMŠIBAŠVERZAR: Ty taky veršuješ čím dál hůř. (pauza) Dostávám hlad, šel bych 
se najíst. Myslíš, že bych ti tady chyběl, Špičáku Zabijáku? 

(Vtrhne BARBAR, polonahý, jen v kožce kolem pasu, na hlavě naraženu helmu 
s ohromnými rohy)  

BARBAR: Ha! Absolutní Meč a jeho démonicky vychytralý strážce, strašlivý 
Nevšimsivrzal! 

NIMŠIBAŠVERZAR: Nimšibašverzar. A už tisíc let si říkám jen Remcal. (Stranou, k 
meči) Víš, hned za Babylónskou věží byl tichý bordel, kde výborně vařili. 

BARBAR: Můj vůdce Babylón rozvrátil do základů a spálil ho na prach! A teď pro 
sebe žádá Absolutní Meč, aby naplnil svůj osud, kterým je spálit celý svět na 
prach a hodovat v jeho rozvalinách.  

NIMŠIBAŠVERZAR: Konečně někdo přijde a musíš to být ty. 

BARBAR: Nesnaž se mně zastavit! 

NIMŠIBAŠVERZAR: Proč bych měl? Sbal meč a vypadni. 

BARBAR: (zmateně se rozhlíží) 

NIMŠIBAŠVERZAR: Tak co bude s tím osudem? Dělej! 

BARBAR: (váhavě) Bojím se, že blufuješ. Tajné spisy říkají, že budeš bránit Meč 
svou vychytralostí. Dlouho jsem trénoval mentální souboj se Strážcem meče. 
(odhodlaně) Bojuj, a polož mi své otázky! Musím vyhrát! 

DĚDEK: (natáhne k Barbarovi otevřenou ruku) Kolik ti ukazuju prstů? 

BARBAR: Pět? 

DĚDEK: Vyhráls´. A teď drapni meč a vystřel. 

BARBAR: To je všechno? Trénoval jsem dvacet let! 

DĚDEK: No a? Víš, jak dlouho tu sedím? 

BARBAR: Hm. No tak dobrá. (vykročí k meči) 

ABSLOLUTNÍ MEČ: (hromový, výhružný hlas shůry) KAŽDÝ, KDO SE POKUSÍ 
VZTÁHNOUT RUKU NA ABSOLUTNÍ MEČ, ANIŽ BY SI BYL ABSOLUTNĚ JISTÝ, 
OKAMŽITĚ ZEMŘE! 

BARBAR: Pche! To vím dávno! A JSEM si ABSOLUTNĚ JISTÝ! 

NIMŠIBAŠVERZAR: Čím jseš si tak jistý? 

NIMŠIBAŠVERZAR: Jak to myslíš, čím jseeemááÁÁH! (S výskokem a vrtulí ve 
vzduchu zemře) 

NIMŠIBAŠVERZAR: Blbec. 

(Vejde DRUHÝ BARBAR) 

DRUHÝ BARBAR: Ve jménu vůdce Strašné Hordy přicházím... 

NIMŠIBAŠVERZAR: Vida, barbar! Zrovna tu byl tvůj švagr. Rovnou pokračuj 
směrem k meči. 

DRUHÝ BARBAR: Absolutní Meč! Teď už nás nic nezastaví! (Vykročí k meči) 

NIMŠIBAŠVERZAR: (vstane a absurdně slavnostně deklamuje publiku) Jedině 
nesvornost v jejich vlastních řadách by je teď mohla zastavit! 

DRUHÝ BARBAR: No, možná že taková nesvornost by možná mohláááÁÁÁH! 
(Zemře) 
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NIMŠIBAŠVERZAR: (zase si sedne, vzdychne) Být si absolutně jistý je evidentně 
těžší, než bys řekl. 

(Vpadne POSLEDNÍ BARBAR , vrhne se rovnou k meči, natáhne ruku, když tu se ozve 
dědek) 

NIMŠIBAŠVERZAR: (hrozně nahlas) Absolutní meč je na jiné mýtině, pár metrů 
tímhle směrem (Mávne rukou směrem, odkud Poslední barbar přišel) 

POSLEDNÍ BARBAR: (pauza, pak zmaten) Určitě? Myslel jsem, žeééÁÁÁH! (Zemře) 

NIMŠIBAŠVERZAR: Nejnudnější práce v dějinách vesmíru. 

(Setmí se) 

NIMŠIBAŠVERZAR: (ze tmy) A už zase má uběhnout tisíc let? 

(Zozsvítí se; zvuky vánice) 

ABSOLUTNÍ MEČ: (kovový hlas shůry) 

 Už tisícovek celkem tři a půl 

 Čekám na temné lesní mýtině 

 A rád bych, aby získat mě 

 Nechodil pořád samý vůl. 

NIMŠIBAŠVERZAR: Nezdá se ti, že se tady ochladilo? 

(Vejde TYP V ZIMNÍ BUNDĚ) 

TYP V ZIMNÍ BUNDĚ: Dědo, co vy tady? 

NIMŠIBAŠVERZAR: (chvíli překvapeně zírá) Jak, co já tady?! Ty jsi ještě 
beznadějnější než ty opice v koženejch postrojích! 

TYP V ZIMNÍ BUNDĚ: Není vám zima? 

NIMŠIBAŠVERZAR: Jo, synku, už dvacet století. To bude ta změna podnebí. 

(na scénu se nehlučně vkrádá DRUHÝ TYP se zjevným úmyslem ukrást Meč –  

evidentně se koncentruje, civí jen na něj a postupuje vpřed) 

TYP V ZIMNÍ BUNDĚ: Taky vypadáte docela hladově. 

NIMŠIBAŠVERZAR: Jo, synku, Remcal Nimšibašverzar nejedl ještě dýl, než je mu 
zima. 

(Druhý typ se zmocní meče) 

DRUHÝ TYP: Mám ho, mám ho! 

NIMŠIBAŠVERZAR: (otočí se, rozzuřen) Cože? Vy sviňáci! (Vstane) Okamžitě ho vrať! 
(Chytí Absolutní Meč za druhý konec) Tohle se nesmí! 

DRUHÝ TYP: Odkdy se tohle nesmí? 

NIMŠIBAŠVERZAR: Co já vim? Já nevim,  prostěééákurváááH! (Zemře) 

TYP V ZIMNÍ BUNDĚ: Mrzne tu tři tisíce let a umře jako pako. (Směrem k Druhému 
Typu) Ukaž, ať se na to podívám. (Natáhne ruku k Meči) Jak že se děda jmenoval? 
(Zarazí se, dá si ruku na pusu ve snaze zastavit slova pochyb, ale už je pozdě) 
SakraááÁÁÁH! (Zemře) 

 

DRUHÝ TYP: (zděšením upustí Meč) Kriste! Ne! (Vrhne se k Typovi v zimní bundě, 
pak se zarazí, když si uvědomí, že pustil Meč) Ne! (Otočí se, vztáhne k Meči ruku, 
ale zarazí se pohledem na Meč upřeným) Sakra, co teď budu dělat - ááááÁÁÁH! 
(Zemře) 

(Setmí se, rozsvítí se) 
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ABSOLUTNÍ MEČ: (kovový hlas shůry) 

 Upřímně povím - teď už bych si pískal 

 Kdyby mne i třeba sám Hitler získal - 

 Lepší než věčně si tady šunky válet. 

 Kristus bůh živoucí buď můj svědek 

 Vždyť od chvíle, co umřel strážný dědek 

 Uběhlo třicet pět tisíc dvanáct let. 

 A myslím, lehce že začínám rezavět. 

(Vejde SCIFITIB. Má pásku na očích, dělá velké kroky, které nahlas počítá, a  

jde si evidentně pro Meč) 

SCIFITIB: ...sedmset tisíc třinátset dva...(Krok)... sedmset tisíc třináct set 
tři...(Krok)... sedmset tisíc třináct set čtyři kroky od rozvalin Babylónské věže. 
Otočit se devadesát stupňů na jih ( Tj.čelem k divákům) Tak! A teď je Absolutní 
meč pouhé tři kroky za mnou, zabodnutý do země! Dlouho jsem studoval 
ztracený a znovu nalezený poslední spis prokletého strážce Meče, vychytralého 
Nimšibašverzala, abych zjistil, jak přesně na to. Nic mne nevychýlí z kurzu! 
Nesmím selhat! Totiž, to je tak: naši planetu Zemi ohrožuje invaze 
mimozemšťanů, a tenhle Meč je poslední věc, která může lidstvo zachránit. A 
nyní...(Otočí se)...raz! Dva! TŘI A MÁM TĚ! (Hrábne do prázdna - Meč pochopitelně 
leží úplně jinde, na zemi, kam ho upustil Druhý typ) Sakra...hm,ehm...HAH! 
ABSOLUTNÍ MEČ JE JISTĚ NĚKDE TADY! SUNDÁM SI PÁSKU A UVIDÍM HO! 
(Sundá si pásku, rozhlídne se, spatří meč, výraz hrozné úlevy - přestane se třást 
nervozitou atp., vykročí k meči s rukou vztaženou, připraven jej zvednout) 
Chválabohu, Absolutní Meč! Už jsem si myslel, že se mi nepovede-kurva-
ááÁÁÁH! (Zemře) 

ABSOLUTNÍ MEČ: (kovový hlas shůry) 

 Cítím se trochu jako blázen, 

 Když sleduji, jak povrch Země ufony je hlazen. 

 (Vyleze ufon,  který  kreténsky naznačuje vyhlazení zemského povrchu střílením 
na všechny strany) 

 V jednom jsem neměl na vybranou,  

 Tak palčivý fakt ten ponechávám stranou 

 Totiž naprostou zkázu že zasloužil si, hádám 

 Člověk za to, jak hroznou blbostí je nadán. 

 

UFON: (k meči)  Hele, co to je? - Ááááh! (Zemře ) 

ABSOLUTNÍ MEČ: (kovový hlas shůry) 

 Vadí však, že od mého stvoření 

 Mi ani zblo akce souzeno není 

 Že do konce vesmíru už na beton se nepohnu 

 Že jako Absolutní Meč jsem absolutně ku hovnu. 

(Setmí se) 
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