
ZBOJNÍK ZABIJÁK 
 

Poprvé sehráno: v říjnu 2002 na zámku Červená Řečice jako dárek 
k narozeninám Tomáše Pajkra 

 
      OSOBY a OBSAZENÍ 

 
ZBOJNÍK, reformní bandita …………………………………………..Ondřej Gabriel 
NÝMAND, náhodný kolemjdoucí …………………………..…..Štěpán Benyovszký 

SEDLÁK 1 a 3 hladový vesnický póvl ………………….……………….Tadeáš Petr  
SEDLÁK 2,4 a 5 viz SEDLÁK 1……………......………….…..Štěpán Benyovszký 

VÝBĚRČÍ DANÍ………………………………………….………………..….Tadeáš Petr 

KRÁL………………………………………………………..………..Štěpán Benyovszký 
SMRT …………………………………………………………..………..Lukáš Rumlena 
BŮH………………………………………….………………….……………Jakub Tlapák 

 
Počet postav/počet mrtvol: 11/9 
Bodycount ratio: 82% 

 
 
(Děje se v lese. Na scéně sedí téměř nahý sedlák, pouze v otrhané bederní roušce a 
s idiotským výrazem ve tváři. Přichází Smrt v démonické kápi a přistoupí 
k procítěné recitaci) 

 
SMRT:  Hoj, jaká krása takhle v lese... 

   tuhle se ladně jelen nese  

   – a tu si sedí sedlák tupý. 

         Říká si: 

SEDLÁK 1: Hoj, ty světa kráso! 

SMRT:     Však na obloze již krouží supi! 

         Něco se chystá, bude maso! (Odchází) 

(Přichází Nýmand, přes rameno přehozené dva obrovité vaky, obezřetně se rozhlíží) 

SEDLÁK 1: Hele, mladej, nejsi ty náhodou ten novej místní zbojník, co mu říkaj 
meč pomsty, vražedný luk nebo taky spravedlivá hučka? 

NÝMAND: Ne, toho neznám. Tady je nějaký zbojník? Bože! Zrovna mám u sebe až 
nechutně velké množství peněz v těchto dvou ohromných žocích… (Významně 
mává měšci)… a sázel jsem na to, že tu žádný zbojník není! A ty mi teď říkáš, že 
tu nějaký je?!!! (Zadrnčí tětiva, ozve se zasvištění a Nýmand se hroutí k zemi 
s šípem v hrudi. V zápětí vychází z úkrytu zbojník a jme se prohledávat čerstvou 
mrtvolu) 

SEDLÁK: Hej ty, s tim mečem, lukem a hučkou, co obíráš tu mrtvolu -  nejsi ty 
náhodou ten novej místní zbojník, co mu říkaj meč pomsty, vražedný luk, nebo 
taky spravedlivá hučka? 

ZBOJNÍK: Ano, všechna ta tři jména mi patří, jich všech jsem hrdý nositel. 
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SEDLÁK: (vyskočí a nadšeně se sápe na Zbojníka) Hurá, žes to ty! Totiž věz – zlá, 
strašlivá pohroma postihla naši ves! 

ZBOJNÍK: Ano? 

SEDLÁK: (úpí a bohatě gestikuluje) Nejdřív nám požár spálil naše chýše, pak nám 
krupobití zničilo úrodu a povodeň spláchla všechno ostatní. A pak přišli knížecí 
výběrčí daní a my nic neměli, tak nám vzali naše ženy a odvlekli je do otroctví. A 
dcery taky! A pak přišli královští výběrčí daní a my už vůbec nic neměli, tak nám 
vzali i šaty a my neměli už vůbec nic. A tak jsme žrali trávu a tu už taky 
nemáme. Tak jsme žrali hlínu a tu už jsme včera sežrali, tak teď žerem kamení a 
je nám z toho špatně. 

ZBOJNÍK: To je mi úplně u prdele. 

SEDLÁK 1: (konsternován) Ale jak to? Cožpak nejsi meč pomsty, vražedný luk a 
spravedlivá hučka, ten, co bohatým bere a chudým dává? 

ZBOJNÍK: Jo, to jsem, ale včera jsem změnil zbojnickou politiku. Teď bohatejm 
beru, peníze si nechávám a chudý zabíjim. 

SEDLÁK 1: Ale proč? 

ZBOJNÍK: Aby se netrápili. (Propíchne sedláka. Ten, místo aby se zhroutil na místě, 
s jekotem odskočí do zákulisí. Vbíhá Sedlák 2) 

SEDLÁK 2: Ó, nejsi ty náhodou... 

ZBOJNÍK: Jo, jsem to já. Co je? 

SEDLÁK 2: Naše vesnice... 

ZBOJNÍK: Jo ta, jak tam žerete to kamení – chceš peníze? 

SEDLÁK 2: Ano, ano... 

ZBOJNÍK: (vrazí mu oba Nýmandovy měšce) Tak tu máš a táhni!              

SEDLÁK 2: Díky, pane! Pánbůh ti to oplať! (Mizí v zákulisí) 

ZBOJNÍK: Jo počkat! Dyť já změnil tu zbojnickou politiku! (Vystřelí šíp do zákulisí, 
jekot, vrací se s měšci zpět) A docela to sype... 

SEDLÁK 3: (vbíhá) Ó, nejsi ty... 

ZBOJNÍK: Jsem, chceš peníze?  

SEDLÁK 3: Ano, ano... 

ZBOJNÍK: Tak chcípni! (Zabije Sedláka do zákulisí1) 

SEDLÁK 4: (vbíhá) Ó... 

ZBOJNÍK: Žereš kamení? 

SEDLÁK 4: Ano, ano... 

ZBOJNÍK: Tak sežer tohle!  (Rozšmelcuje Sedláka do zákulisí) Jsou jako švábi. 
Jednoho zabiješ, deset se jich vrátí! 

VÝBĚRČÍ: Doslechl jsem se, že nám tu někdo vraždí sedláky. 

ZBOJNÍK: Jo, to budu já. Má bejt? 

VÝBĚRČÍ: (vstoupí) Jsem královský výběrčí daní. Slyšel jsem, že tu vraždíš sedláky. 
Musíš zaplatit daň za zabité sedláky, daň za to, žes je zabil, daň ze zabití, daň 
z toho, co jsi ukradl, daň za sebe plus paušální zbojnickou daň! 

ZBOJNÍK: A co kdybych tě teď zabil a vzal si všecko, co už jsi vybral? 
                                                           
1 Zabít někoho do zákulisí je divadelní terminus technicus znamenající, že zabitá postava se v průběhu 
umírání doplazí do zákulisí, a tak může její protagonista záhy plnit další herecké úkoly.   
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VÝBĚRČÍ: Hej, ty se vyznáš! (Zavražděn do zákulisí) 

ZBOJNÍK: Dneska musí mít člověk vostrý lokte. 

KRÁL: (vstoupí rázným krokem) Takže aby bylo jasno: jsem král týhle zkurvený 
země a jářku už se mi tu nějak ztenčuje počet poddanejch – tak jsem si na to 
přišel osobně posvítit! 

ZBOJNÍK: Máš sebou nějakou armádu, eskortu, stráže, nebo tak? 

KRÁL: Ne, jsem tady sám! 

ZBOJNÍK: A ta koruna, co máš na hlavě, ta je zlatá? 

KRÁL: Jo, to je, si piš, kamaráde! A vykládaná diamantama! Čumíš, co? Nemáš a 
nikdy mít nebudeš. 

ZBOJNÍK: Jo, ledaže bych tě teď sejmul a korunu ti sebral. 

KRÁL: Na to nemáš! (Zbojník už se napřahuje k ráně, když v tom...) 

SMRT: (vkráčí) Tak co tu máme… (Odškrtává ze seznamu)  Čtyři sedláci, jeden 
výběrčí daní, král... Co ten tu ještě dělá živej? 

KRÁL: A vy jste kdo? 

SMRT: Já jsem smrt, mám tě na seznamu. 

KRÁL: Á, tak to je jiná, tak proti tomu žádná! Dovolíte? (Podřízne se o zbojníkův meč 
do zákulisí) 

SMRT: Jo, zbojník! Tebe mam na seznamu taky. Ty by ses teď měl zhrozit z toho, 
cos provedl, a zabít se. 

ZBOJNÍK: A nebude lepší, když zabiju tebe? 

SMRT: (pro sebe) Sakra, ten mě přechcal! (halsně k Zbojníkovi) Hahá, nicotný 
človíčku! Myslíš, že můžeš zabít smrt? 

ZBOJNÍK:  Za pokus to stojí. (Pokus se vydaří) Jo, to bylo dobrý. Nikdo na mě 
nemá. Stanu se pánem světa. (Přichází dědek v hadrech -Bůh) Co ty, dědku, 
nepleť se mi do cesty! (Rube do dědka mečem, ale nic se neděje) Hergot, to mě 
mohlo napadnout! Nemůžu ho zabít, páč jsem zabil smrt! 

BŮH: Ne, nemůžeš mě zabít, protože jsem – (odhodí hadry, odhalí bílé roucho) Bůh!!! 

ZBOJNÍK: Kurva drát! Bůh existuje a přišel mi nakopat prdel! Teď mě pošle do 
pekla, budu se smažit!!! 

BŮH: Ale no tak, upokoj se chlapče, nic tak hroznýho se nestalo. 

ZBOJNÍK: Ale vždyť já zabil všechny ty lidi... 

BŮH: Nevadí, stane se – konec konců. každej má dělat, co umí nejlíp. A tobě jde 
zabíjení jedna báseň! 

ZBOJNÍK: No jo, ale s tom je teď konec.. dyť já zabil smrt! 

BŮH: No, a ten flek je teď volnej! Co ty na to? 

ZBOJNÍK: Beztrestně zabíjet, o tom jsem vždycky snil... 

BŮH: Tak platí? 

ZBOJNÍK: Platí! (Plácnou si) 

SEDLÁK 5: (vbíhá) Hoj pane, nejsi ty... (Zbojník luskne prsty jeho směrem 
....AIEEE!  (Odlétá do zákulisí) 

BŮH: Jo, kdo umí, ten umí! 
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