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Obraz 4 

Vězení 

Martin, Tambor, Hejtman, sbor 

Vězení, tmavá kobka. Martin sedí na podlaze u jedné stěny. Je 

mu zima a tak se schoulí pod plášť a přehodí si přes hlavu 

kapuci. Ozve se svistot větru, světla zablikají, jako by před 

nimi někdo prošel - a Martin zmizí! Dveře do kobky se za 

hlasitého klapání zámku otevřou a vejde tambor. Nese podnos 

s jídlem a pitím. 

Tambor: Mám pro tebe dobrou zprávu, študente! 

Tambor si nejdříve ani nevšimne, že Martin zmizel. 

Tambor: Hejtman ti posílá večeři. Krajíc chleba a 

dţbán vody. To víš, na husičku s propečenou 

kůrčičkou a víno, nejlepší ve sklepě, si 

budeš muset počkat! Hej! Kde jsi! Kam ses 

schoval? 

Martin (m.o.): Nikam jsem se neschoval. Tady sedím. 

Tambor: Já tě nevidím! 

Martin (m.o.) Tak se podívej pořádně… 

Martin se objeví na jiném místě, než zmizel. 

Tambor: Co tady blbneš? 

Martin: O čem to mluvíš? A ten chleba s vodou si zas 

odnes. Já jsem se tě o něj neprosil. 

Martin si opět přehodí přes hlavu kapuci pláště, opět se ozve 

svistot větru, opět se zhasnou a rozsvítí světla… a Martin 

opět zmizí! 

Tambor: Tak dost! Přestaň si se mnou hrát! Nebo 

zavolám hejtmana a na toho si takové kejkle 

nedovolíš! Kde zas jsi? 
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Martin se objeví zase na jiném místě. 

Martin: To jsi slepý nebo co? Jsem tu pořád. Nech mě 

na pokoji. 

Tambor: Jak si ji nasadíš, tak zmizíš. 

Martin: Co? 

Tambor: No kapuci toho pláště. Já nevím, co to je, 

ale uţ mi to nedělej, nebo zavolám hejtmana. 

Martin: Tak kapuci, povídáš? 

Martin si potřetí nasadí kapuci, tentokrát už zcela záměrně. 

Svistot větru, bliknutí světel - a Martin opět zmizí. 

Tambor: Kde jsi? No tak! Haló! Pomoc! Stráţe! Rychle 

sem! 

Do kobky vrazí několik vojáků a hejtman. 

Hejtman: Co tu řveš? 

Tambor: Vězeň, pane hejtmane! Vězeň! 

Hejtman: Co je s ním? 

Tambor: Je pryč, pane hejtmane! 

Hejtman: Kde - pryč? Utekl ti? 

Tambor: Zmizel! 

Hejtman: To je snad totéţ, ne? Hlupáku! 

Tambor: No to není! Kdyby utíkal, to by bylo něco 

jiného! To bych ho chytil. Ale on se mi úplně 

rozplynul před očima! Třikrát! 

Hejtman: Kolik’s toho vypil, hňupe? 

Tambor: Nic, pane hejtmane. Skoro nic. Tady ani kapku 

a v té hospodě jsem si dal sotva hlt. Nebo 

dva. 

Hejtman: Prohledat! Všechno! Nic nevynechat! 

Vojáci marně prohledávají prázdnou celu. 
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Hejtman: Jestli ho nenajdou, zůstaneš tady místo něj! 

O to se postarám! To je ten… skandál, 

tohleto! 

Hejtman se sám skloní pod postel… a v tom se ozve svistot 

větru, zablikají světla… a z jeho pouzdra vysune šavle. Píchne 

ho do zadku. Hejtman se otočí jako na obrtlíku. 

Hejtman: Kdo to byl? 

Tambor: Já ne. 

Vojáci: My taky ne, pane hejtmane! 

Hejtman si vojáky chvíli měří, pak se znovu skloní k posteli - 

a šavle jej znovu bodne do zadku. 

Hejtman: Tak dost! Já tu nebudu nikomu dělat šaška. Od 

toho jsou na zámku jiní! 

Hejtman sáhne po šavli - a zarazí se. Uvědomí si, že šavle, 

která se vznáší ve vzduchu kolem něj, je jeho vlastní. 

Hejtman: No co to je? Pojď sem! Pojď k pánovi! No tak! 

Šavle se poslušně zasune do hejtmanovy pochvy. 

Hejtman: Tak je hodná! Hodná šavle! 

Dveře do kobky se zabouchnou. 

Tambor: Já tu nechci zůstat! Já se tu bojím! 

Hejtman: Co ty jseš za vojáka! Klíče! Máš je za pasem, 

troubo! 

Tambor chce odemknout, ale třesou se mu ruce tak, že to 

nesvede. 


