
HODNÝ, ZLÝ & MELOUN 

Poprvé sehráno: v říjnu 2003 na statku Tomáše Pajkra v rámci oslav jeho 
narozenin  

 
      OSOBY a OBSAZENÍ 

 
MAGOR, agresivní paranoik ……………………………………………. Štěpán Benyovszký  
ZELINÁŘ, asertivní živnostník……………………………………..…………Lukáš Rumlena 
POLDA, nekompromisní tvrďák …………………………..….. ………………Ondřej Gabriel 

CHLÁPEK, anonymní zákazník ………………………………………………….Michal Rydlo   
ARAB,  sebevražedná atentátník……………......………….….. ……………….Tadeáš Petr 

 
Počet postav/počet mrtvol: 5/2 
Bodycount ratio: 40% 

 
(Obchod, pult, u něj Zelinář. Do obchodu vchází Magor v dlouhém koženém kabátě, na 
hlavě aluminiová čapka, černé brýle, pod kabátem skrytá brokovnice) 

MAGOR: (roztřeseným, konspiračním hlasem) Beru si tenhle meloun. 

ZELINÁŘ: (úsměv, mírný přátelský projev) Tak to zvážíme… 

MAGOR: (bleskurychle tasí kvér) Dělej, láduj to do tašky! A žádný blbosti, špíno! 

ZELINÁŘ: Ovšem, jenom klid. Mám s takovými situacemi zkušenosti. (Začne z pod 
pultu vykládat na stůl štosy bankovek, evidentně nejméně milion v hotovosti) Zde 
je obsah kasy - nejsem přirozeně žádný hrdina.  

MAGOR: (hystericky) Co to na mě zkoušíš, negře?! Myslíš, že mě jen tak 
podmázneš?! 

ZELINÁŘ: Prosím? 

MAGOR: Hele hele, nezkoušej na mě ty vaše psychologický negerský triky! 

ZELINÁŘ: Já vám nerozumím. Domnívám se, že vzorně spolupracuji. 

MAGOR: To vykládej opicím v Africe!!! 

ZELINÁŘ: Dovolte, proč… 

MAGOR: Vím, že bys ho radši zničil, než abych ho měl já! Ale já si ho teď prostě 
BERU a ty mi ho koukej zabalit, nebo to tu vymaluju tvym mozkem! 

ZELINÁŘ: Pochopil jsem správně, že chcete meloun, právě a pouze tento meloun, a 
že to není metafora pro milion korun, vyskládaný zde na pultě? Ten meloun by 
šel poměrně snadno zakoupit. 

MAGOR: A ty bys mi ho jako prodal, že jo? Dobrej fór! 

ZELINÁŘ: Nuže, tady je! 

MAGOR: Jo tak ty mi ho dáváš jen tak? To se jako můžu teď sebrat a odejít i 
stimhle hogo fogo melounem? 

ZELINÁŘ: Jistě, je váš! 

MAGOR: Co je to zase za levárnu?! V tom je nějakej negerskej úskok! Čekaj na mě 
venku, že jo?! Že jo?!! Máš to vobšancovaný, co, ty šmejde?! 
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ZELINÁŘ: Já žádné postranní úmysly nemám! Snažím se vás obsloužit, jak nejlépe 
dovedu. (Začne vyndávat z pod pultu exotické melouny) Chcete snad tento 
havajský rumbameloun? (Míč a potiskem delfínů) Japonský, geneticky 
modifikovaný pokemeloun? (Míč s potiskem pokemonů) Nebo snad tento 
standardizovaný euromeloun? (Malý míček s euromotivy)  

MAGOR: Žádný vytáčky, nebo ti nakopu tu tvou černou prdel! 

ZELINÁŘ: Pane, podíváte-li se zblízka na barvu mé pleti… 

MAGOR: Abych poznal negra, na to mikroskop nepotřebuju. 

ZELINÁŘ: Já opravdu nevím, odkud pramení vaše představa, že…(Vchází Chlápek) 

MAGOR: (nervózně na prodavače) Dělej, jakoby nic! (Sám schová kvér) 

CHLÁPEK: Dvě cibule. 

ZELINÁŘ: (teple) Dvě cibulky za dvě korunky… 

CHLÁPEK: (vysolí, popadne zboží, má se k odchodu) Naschle. 

MAGOR: (namíří brokovnici na Chlápka) Ne tak rychle, ty čuramedáne! (Otočí se 
nasraně na zelináře) Tys mu prodal cibule!!! 

ZELINÁŘ: Jistě a co má být? Vám bych je prodal taky. 

MAGOR: Kecy! Ty cibule zůstanou tady!! (Vytrhne je chlapíkovi z ruky a strčí doň 
hlavní brokovnice) Vypadni! (Chlápek se zdekuje) 

ZELINÁŘ: Nechci radit, ale máte-li za lubem něco většího, mohl jste si ho tu býval 
nechat jako rukojmí navíc. 

MAGOR: Negra? Nikdo by za něj nedal ani búra!  

ZELINÁŘ: Pane, jste zjevně šílený. Ten člověk vůbec nebyl černoch. A znovu vám 
opakuji, že ani já ne… 

MAGOR: Cože?! Takovej dehet se jen tak nevidí! A jestli ty seš bílej, tak já sem asi 
Martin Kurva Luther King! Tvoje hypnóza na mě neplatí! Vidíš? Chránim si 
mozek! (Poukazuje na svou čapku) Mám tě přečtenýho, negře! 

ZELINÁŘ: A co máte přečtené? 

MAGOR: (přeskakující hlas, málem pěna u huby) Nezkoušej to na mě!! Jen se 
podívej na všechny zelináře, co jen znáš! Stoprocentně samej negr!  Nejlepší kusy 
si schováváte pro sebe a bílýmu melouna neprodáte! Leda nějaký plesnivý jabko 
nebo silikonovou náhražku, žádný vitamíny! Degenerujem z podvýživy a to vám 
hraje do karet – součást operace „černá smrt“, vašeho plánu na ovládnutí světa! 
Víme všechno! Rozumíš, všechno! 

ZELINÁŘ: Vidím, pane, že jste rasista. Konec konců, proč ne? Já to respektuji. To 
je fér. Nicméně jsem standardní bílý člověk, a tedy jeden z vás. 

MAGOR: Jo, tak ty seš člověk? Tím se vy negři taky rádi oháníte! Chcete nás 
ukolíbat, vyčerpat nedostatkem vitamínů a asimilovat! Chá! A kdo se nedá, 
skončí ve formaldehydu! Tak je to. (Šťouchá do zelináře stále více brokovnicí) 

ZELINÁŘ: (náhle mu rupnou nervy a jeho asertivita je v tahu) Přestaňte, přestaňte, 
dám vám cokoli chcete! 

MAGOR: Jó? Tak mi teda dej nějakou hlínu! 

ZELINÁŘ: (též už hysterie) Jakou hlínu?! Tady je zelenina! Žádnou hlínu nemám! 

MAGOR: Jasně, že nemáš! Jak by taky jo? Potřebuješ ji na výrobu svejch voodoo 
figurek! 
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ZELINÁŘ: Vemte si ten meloun! Já vás žádám, vemte si ho – vemte si je třeba 
všechny! (Cpe mu melouny z pultu)  

MAGOR: Nejsem blbej, jsou na beton otrávený! 

ZELINÁŘ: Nejsou, nejsou, podívejte, sám ochutnám! (Činí) Pravý, šťavnatý meloun! 

MAGOR: (zarazí se, podezíravý hlas) Žádnej silikon?  

ZELINÁŘ: Kdepak, vidíte sám! (Hází do sebe rukama kusy melounu) Já ho jím! 

MAGOR: (chvíli přemýšlí, nevěřícně kroutě hlavou, ale po chvíli vítězoslavně) Áááá! Ty 
šibale černá! Necháš mě odejít a pak… (Luskne prsty) Že jo? Přiznej se, kde máš 
moji voodoo figurku?! No tak, ukaž mi tu figurku! (Šťouchá do zoufalého Zelináře 
flintou, když v tom vejde neuvěřitelně cool Polda v 80s zrcadlovkách typu kapky) 

POLDA: (suverénní projev, strojeně cool, neustálá exhibice) Co je to tu za bordel? 

MAGOR: Další negr! Máte tady negerskej sjezd, nebo co? 

POLDA: Kámo, vsadim se, že na ten kanón nemáš papíry... (Vybalí odznak) Tak 
abychom šli, že jo? 

MAGOR: (pro sebe) Už maj pod palcem i poldy! Černá smrt se blíží. 

POLDA: Koukám, hochu, že seš nějakej podělanej psychopat. A já nemám rád 
podělaný psychopaty.  

MAGOR: Od negra to teda sedí! Lehni na zem! (Hrozí kvérem) 

POLDA: (Vytrhne mu obratným chvatem zbraň bleskurychle z rukou) Myslíš si asi, že 
seš drsnej s těma černejma brejlema, co? 

MAGOR: Černý brejle?! Děláš si prdel?! To sou moje brejle! Naše brejle! Bílý brejle! 

POLDA: Fajn, tak je sundej, ať si prohlídnu ten tvůj podělanej psychopatickej 
ksicht! 

MAGOR: Jo, abys mě zhypnotizoval. Tak blbej nejsem! 

POLDA: Zapomínáš, kdo je tady šéf. Protože… (Teatrálně nabije brokovnici a chystá 
se pokračovat) 

ZELINÁŘ: (dychtivě) Jen do něj, seržante! 

POLDA: (strašně zařve) Už mi nikdy neskákej do hlášky. (Šokouvanému Zelináři 
narve kvér do držky) A ty – (Na magora) sundej to! 

MAGOR: Nasrat, jsou součástí mý osobnosti! Bez nich nevycházim - a nesundavám 
je nikdy! A už vůbec ne na příkaz nějakýho negra! Třeba si mě zastřel! Jsem 
připravenej bejt mučedníkem za bílou věc! 

POLDA: Tak si je teda nech. Beztak je to stejně mizernej výrobek, jako ty seš člověk. 

ZELINÁŘ: Tak to mělo sílu! 

POLDA: Čum na moje fajnový zrcadlovky a uč se, co je cool. Jen se do nich podívej 
a uvidíš tam vylízanýho magora par excellance, uvidíš tam svoje patetický, 
psychopatický já… (Přitáhne ho k sobě za límec) 

MAGOR: (zírá vytřeštěně do brejlí) AIEEEEEE!!! Bože! Je ze mě negr! Už mě 
asimilovali! Vy svině, kdy jste mi to provedli? Áááá.. (Hroutí se, klopýtá ke dveřím) 

POLDA: Tak moment! Ještě jsem s tebou, hošánku, neskončil. Myslíš si asi, že seš 
teď fakt na dně, co? Že je tohle tvá nejhorší noční můra… Ale můžeš si ji 
vynásobit miliónem a stejně se ani nepřiblížíš tomu, jak ti bude, až se vopravdu 
naseru. 

ZELINÁŘ: Tak tohle byla bomba, seržante! Co s nim uděláte? Já bych ho dal 
usmažit na křesílku, co vy na to? 
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POLDA: Smažit se bude dost v pekle. A bude mu to připadat jako ráj proti tomu, co 
s nim teď provedu já.  

ZELINÁŘ: (dostává se do ráže) Jo, to se mi líbí, to je policista podle mého gusta! 
Tak jen do toho, chci ho vidět zhebnout!  

MAGOR: (na poldu, snaživě nigga hiphopovou intonací) Počkej, to neuděláš! Jsem 
teď taky negr, jsem tvůj brácha! My teď ovládneme svět! Naložíme ty bílý 
parchanty do formaldehydu, jsme jedna krev, ty a já! 

POLDA: S psychoušema nekšeftuju. Ty rovnou voddělám.  

ZELINÁŘ: (ztrácí zábrany) Tak na co pořád čekáte? Narvěte mu tu flintu do prdele! 

POLDA: Ty drž hubu. (Otočí se k Magorovi) A ty se pomodli. 

MAGOR: (rezignovaně, třesoucí se hlas) Dobře, vzdávám to. Stejně už nemůžu dál. 
Tak ať už to mam za sebou… 

POLDA: To bys to měl moc lehký, buziku. K takovejm jako ty smrt přichází pomalu. 

MAGOR: Dobře, tak já čekám. 

POLDA: Jo, jen čekej. A buď si jistej, že bolest bude od teďka tvůj jedinej, ale za to 
věrnej společník. 

MAGOR: Fajn. 

POLDA: Tvůj poslední soud začíná – a jedinej porotce jsem já. 

MAGOR: (ustrašeně) A nemohl bych jít domů? 

POLDA: Jo, to můžeš... (Magor se opatrně sune ke dveřím) Ale pamatuj… (Magor se 
zastaví)…že tvojí adresu… já neznám.(Magor zmateně vypadne) 

ZELINÁŘ: Proboha, vy jste ho nechal jít! 

POLDA: Jo, asi jo. Máš s tím nějakej problém? 

ZELINÁŘ: No to bych řek! Byl to evidentní úchylák, šílenec a totální pošuk!!! 

POLDA: Ten nikomu neublíží.  

ZELINÁŘ: (nevěřícně) Málem mě zabil kvůli melounu a tvrdil, že jsme všichni negři, 
co nakládaj lidi do formaldehydu! To je vám málo?! 

POLDA: Moc to dramatizuješ, takový já znám. 

ZELINÁŘ: Co jste to za poldu? To se mi snad zdá! 

POLDA: Hele, moc si nevyskakuj, ty Židáku, a ukaž živnosťák, než tě zašiju. Sám 
seš dost divnej typ. 

ZELINÁŘ: (zaskočen) Hehe, živnosťák – snad by to spravilo tohle.. (Přistrčí k němu 
stohy bankovek, které se válí dosud na pultě) 

POLDA: Se mnou nevyjebeš tak snadno -  beru si TOHLE! (Popadne meloun a 
odchází) Jo a kdo je pošuk, to posoudím sám! (Ve dveřích se setká s šíleným 
Arabem omotaným pásy dynamitu. 

ARAB: Džihád! Sadám Korán! Islám!Beslan! (Arab se právě chystá zapalovačem 
zažehnout doutnák. Polda mu bleskově vytrhne hořící zapalovač… ale pouze si 
s ním zapálí cigaretu a poté jej zase vrátí Arabovi, poplácaje ho po zádech) 

POLDA: Díky, kámo. (Vypadne) 

ZELINÁŘ: (snaživě) Snad bych měl ještě nějaký melouny vzadu! (Tma. Exploze) 
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