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O B R A Z  2  

Čuprův krám 

Běžný krámek malého městyse dobově zařízený. Je zde ke koupi vše, co se koupit dá. 
Potraviny všeho druhu, domácí potřeby všeho druhu. V popředí je vysoký bytelný pult z léty 
vyhlazeného dřeva, v pozadí dveře do obytné části domu. 

Scéna 3 

Pořízek: Dobrý den, paní Čuprová. Jak se máte? 

Čuprová: Skvěle, pane Pořízku, jen co je pravda. Je nádherný den a obchody se 
hýbají. Co vám mohu nabídnout? 

Pořízek: Chléb, nejlépe měkký, sýr, nejlépe tvrdý. A šunku od kosti, tu já rád. 
Zdravíčko slouží? 

Čuprová: Znamenitě. Nikdy nesloužilo lépe. A dál? 

Pořízek: Mléko. Prý je zdravé, tvrdí v novinách, ale znáte to. Co je v novinách 
musíte třikrát obrátit, odečíst čtyři a vydělit dvěma. Doma všechno 
klape? 

Čuprová: Jako hodinky. Manžel je milý a pozorný. Včera mi přinesl pugét růží, a to 
mám narozeniny až příští měsíc. Buď si spletl datum nebo ženu. Co 
ještě? 

Pořízek: Vejce. Asi tak deset kousků. Pěkně běloučké, kulaťoučké. Je tak 
uklidňující pozorovat ten dokonalý tvar, přírodní výtvor… a ještě více 
uklidňující je jíst z nich omeletu. Což mi připomíná, že bych nepohrdl 
hráškem. Kdepak je pan manžel? 

Čuprová: Venku. U dodavatelů. 

Pořízek: Tak? Copak tam dělá pěkného? 

Čuprová: Vyjednává nějaké slevy. 

Pořízek: Šikovný obchodník. To se tedy hned tak nevrátí. 

Čuprová: S tím lze počítat. 

Pořízek obejde pult a majetnicky Čuprovou obejme. Políbí ji. 

Pořízek: Nemohl jsem se dočkat, až půjdu nakupovat. Je to zvláštní, doma mě 
nakupování ani zdaleka tak nebaví jako tady. 

Čuprová: To bude tím, že kdybys líbal toho vašeho Kauffersteina, šimraly by tě 
jeho fousy. 

Pořízek: To bude tím, že Kaufferstein má mnohem menší… jak to nejlépe 
popsat… přednosti, než ty. Je méně ochotný. A chléb od něj chutná po 
omítce. 

Čuprová: Miluješ mě? 

Pořízek: Víc než Kauffersteina. 
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Čuprová: To je málo. 

Pořízek: Víc, než svoji sestru. 

Čuprová: Pořád málo! 

Pořízek: Víc, než kohokoliv jiného. 

Čuprová: Víc, než tu čůzu Macarátovou? 

Pořízek: Neříkej jí čůza… 

Čuprová: Víc než tu flundru Macarátovou? 

Pořízek: Neříkej jí flundra. 

Čuprová: Víc než tu poběhlici Macarátovou? 

Pořízek: Mnohem víc! 

Čuprová: Tak to dokaž! 

Pořízek s Čuprovou zmizí za pultem. Chvíli se nic neděje. Potom do dveří vtrhne Ferda 
Čupr, Juditin manžel. 

Čupr: Už stojí! 

Stále se nic neděje. Po další chvíli se zpoza pultu vynoří zrudlý Pořízek. V ruce drží 
desetník. 

Pořízek: Říkal jsem vám, paní Judito, že ho najdeme! 

Zpod pultu se vynoří zrudlá Judita. 

Čuprová: Měl jste to nechat být. Večer bych si ho našla sama. 

Čupr: Povídám, už stojí! 

Pořízek: Kdo stojí? 

Čupr: Ne kdo, ale co! Pisoár stojí. A je to panečku něco. Ty ladné tvary, ten 
moderní vzhled… ale hlavně, ta účelnost! Tuhle nádheru nám bude celé 
okolí závidět! 

Čuprová: Myslela jsem, že jsi u dodavatelů. 

Pořízek: Vaše paní říkala, že právě dojednáváte nějaké rozsáhlé slevy. Tedy vy 
jste obchodník, to se vám musí nechat. 

Čupr: Myslel jsem, že tam zaskočím, ale nedalo mi to. Víte, Lorenci, vy nejste 
zdejší, ale já jsem tady, ve Zvonokosech, prožil každičký den, co jsem 
na světě. Byl jsem u toho, když se stavěla fara, byl jsem u toho, když se 
stavěla radnice… A teď, když se staví pisoár, musím u toho být zas! 
Vždyť komu se poštěstí, aby o sobě mohl říct, že stavěl historický 
mezník? 

Čuprová: Jestli trochu nepřeháníš. 

Čupr: Nech být. Já vím, že tady pro Lorence to nic neznamená, u nich ve 
městě je pisoárů jistě jako naseto. Ale tady na vesnici je to dějinná 
událost. 

Pořízek: Možná byste se divil, ale ani u nás to ještě není samozřejmost. 

Čupr: Mimochodem, Lorenci… povím vám něco pro zasmání. Víte, co se ke 
mně doneslo? Že prý mi nasazujete parohy tady s Juditou… (smích) 
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Dlouhé, nepříjemně dlouhé ticho. 

Čuprová: To je nestydatá lež! 

Pořízek: Kdo to řekl? 

Čupr: K popukání, co? 

Pořízek: No… to tedy ano… Já a paní Judita… Jak byste si mohl pomyslet…? 
Totiž chtěl jsem říct… Jak by si vůbec někdo mohl pomyslet… 

Čupr: Ale já jí to vytmavil! Já jí vyndal perka! 

Čuprová: Komu? 

Čupr: No komu asi? Čubíkové! Té ropuše jedné, zelené… Povídám jí: „Co se 
pletete do věcí, do kterých vám nic není? Co se pletete do věcí, které se 
dějí za zdmi spořádaných domů? Já se taky nestarám o to, co děláte, 
když zatáhnete záclony… a přisámbůh, ani bych to vědět nechtěl.“ 

Pořízek: Co by dělala, modlí se. 

Čupr: Štěnice jedna. Měli jste vidět, jak mazala… a ještě se u toho křižovala. 
Ještě jednou řekne něco takového a já jí rozšlápnu jako švába! Já že 
jsem paroháč! 

Čuprová: No tak Ferdo, už se uklidni… Neber si to tak… Nalij si bejaoulais a uleví 
se ti. 

Čupr: Ještě se tam vrátím. Stavba je hotová ale zbývá spousta práce okolo. A 
možná by se mělo i hlídat! 

Pořízek: Pročpak to? 

Čupr: Copak jste nic neslyšel? Sakumpakovci brojí proti pisoáru – mezi řečí, 
samozřejmě. Bůhví, co jim na tom vlastně vadí. 

Pořízek: A to by se hlídalo i v noci? 

Čupr: Tak daleko to nedojde. Ale aspoň do zítřka, než bude slavnostní… 
slavnostní… slavnostní… 

Pořízek: Inaugurace. 

Čupr: To je to slovo. Inamurace. Než bude ta slavnostní inamurace. Má přijet 
dokonce poslanec Duplikát. Takovou slávu tady nepamatujeme. A teď si 
představte, že by přijel poslanec, pronesl projev, a pak se ukázalo, že 
někdo náš svatostánek zneuctil! Budeme to muset promyslet. Jdu tam. 

Pořízek: No nic. Já už půjdu také … 

Čupr: Jen zůstaňte, Lorenci. Jen zůstaňte. Ať si kdo chce myslí co chce, já své 
ženě důvěřuju. A to není málo! 

Pořízek: Myslím, že… 

Čupr: Zůstat, řekl jsem. Hned tak se nevrátím, snad až odpoledne. Ať si ta 
můra Čubíková třeba pukne zvědavostí. 

Čuprová: No když myslíš… 

Čupr: Myslím. Hezky se bavte. 

Čupr odejde. 

Čuprová: Tak jsi to slyšel. Můj muž mi důvěřuje. 
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Pořízek: A to není málo. 

Čuprová: Ale já TOBĚ nedůvěřuju. Dokonce Tě svým způsobem chápu. Jsi 
mužský jak má být… každá ženská ze Zvonokos by si na tebe chtěla 
aspoň sáhnout. A ta coura Macarátová nejvíc! 

Pořízek: Neříkej jí coura. 

Čuprová: Musím jí tak říkat. Bydlíš v jejich hostinci a máš ji celý den na očích. A 
ačkoliv to říkám nerada, jisté… přednosti jí musím přiznat. 

Pořízek: Tak dobře. Chceš slyšet pravdu? Jak to doopravdy je mezi mnou a 
Jarmilou? 

Čuprová: Ano. Ne. Nevím. A neříkej jí Jarmila. 

Pořízek: Když jsem přijel a ubytoval se… Líbila se mi. Líbila se mi natolik, že 
jsem ji oslovil… jako ženu, chápeš… 

Čuprová: Já to věděla! 

Pořízek: Nech mě domluvit. 

Pořízek: Dala mi košem, stručně a jasně řečeno. Řekla mi, že je svému muži 
věrná – a nikdy to nebylo jinak. 

Čuprová: To by jí bylo podobné, nestydě. 

Pořízek: Neříkej jí nestyda. A teprve potom jsem si šel koupit… 

Čuprová: … chléb nejlépe měkký a sýr nejlépe tvrdý… 

Pořízek: … a šunku od kosti, tu já rád… 

Čuprová: …a prodala ti ji jedna úplně obyčejná ženská… 

Pořízek: … která má tvary Botticelliho Venuše… 

Čuprová: … a srdce na dlani… 

Pořízek: Kdy říkal tvůj muž, že se vrátí? 

Čuprová: Až odpoledne. 

Pořízek: To je za pár hodin. 

Čuprová: Co říkal můj muž, když odcházel? 

Pořízek: Abychom se dobře bavili. 

Pořízek obejde pult a majetnicky Čuprovou obejme. 

Pořízek: Ještě chceš dokázat, že tě miluju víc než kohokoliv jiného? 

Čuprová: Teď víc, než kdykoliv dřív. 

Pořízek: Miluju tě. 

Čuprová: To není nic proti tomu, jak já miluju tebe. 

Pořízek: Ty musíš mít vždycky poslední slovo, viď. 

Chvíle ticha. Čuprová promluví teprve po pauze. 

Čuprová: Samozřejmě. 


