
CHYTIT VÍTR   

literární scénář 5. verze  Jan Drbohlav 

 50 

Obraz 19 

Jandákova kancelář 

Reál – Interiér – Den 

Do novinového článku visícího na korkové 

nástěnce se zabodne šipka, jen to zadrnčí. A 

další. 

Rány zabodávajících se šipek. 

Několik kroků od nástěnky stojí Pešek. V ruce 

drţí třetí šipku. Hodí ji do nástěnky. 

Šipka se zabodne do Jandákovy fotografie 

z novinového článku. 

Rána zabodávající se šipky. 

Do dveří bez zaklepání vejde Jandák se sloţkou 

papírů v rukou. Ani nepozdraví. 

JANDÁK: 
Promiň, neřekli mi, ţe tu čekáš. 

Pešek přejde k nástěnce a vytáhne z ní šipky. 

PEŠEK: 
Tak uţ ho máme. 

Jandákova tvář se rozzáří. 

JANDÁK: 
Nekecej. 

Pešek se rychle opraví. 

PEŠEK: 
Teda skoro máme. 

Jandák se posadí za svůj stůl, hodí na něj 

sloţku s papíry a udělá si pohodlí. 

JANDÁK: 
To si rád poslechnu. 

Pešek pohrdne ţidlí a posadí se na kraj stolu. 

Shlíţí na Jandáka z výšky. Hraje si se šipkami. 

PEŠEK: 
Kuneš má kluka, pětadvacet let. A hádej, co 

kluk dělá? 
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Jandák chápavě přikývne. 

JANDÁK: 
Jezdí ve fáru, utrácí papínkovy prachy a 

vyrábí skandály jeden za druhým. 

Pešek zavrtí hlavou. 

PEŠEK: 
Ani málo. Toho nejposlednějšího redaktora 

v té nejposlednější redakci. 

Jandák uţasne. 

JANDÁK: 
Jak to? 

PEŠEK: 
Sám´s to minule řekl. Kuneš senior je svině, 

ale poctivá. Asi má pocit, ţe se má jeho 

synáček vydrápat nahoru sám. Tak ho hodil do 

vody, jenţe zapomněl, ţe kluk moţná neumí 

plavat. 

JANDÁK: 
A k čemu nám to je? 

Pešek zaťuká ukazováčkem na Jandákovo čelo. 

PEŠEK: 
Mysli. Kdyby chlapec zlobil, je nám to 

k ničemu, protoţe Kuneš to stejně neotiskne a 

co nevyjde v Monitoru, to neexistuje. Tohle je 

přece mnohem lepší. 

Jandákovi uţ svítá. 

JANDÁK: 
Protoţe… 

Pešek Jandáka doplní. 

PEŠEK: 
Protoţe Kuneš junior si rodičovskou lásku 

takhle nepředstavuje. Řekni mu, ţe potřebuješ 

zastřelit jeho tátu a on ti sám přinese nabitou 

kulovnici. A nám stačí o dost méně. 

Jandák zvědavě na Peška pohlédne. 

JANDÁK: 
A jak to víš? 
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Pešek tajuplně rozhodí ruce. 

PEŠEK: 
Mám své zdroje. 

Jandák uznale přikývne. Pešek se napřáhne a 

všechny tři šipky hodí do sisalového terče 

visícího vedle nástěnky. Šipky se zabodnou 

jedna vedle druhé. 

Rány zabodávajících se šipek. 


