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Hvězda nad supermarketem
(vánoční scénka)

Jitka Tomanová

Osoby: 	Ségra (která si občas všimne něčeho, co druzí nevidí)
             	Brácha (počítačový maniak)
             	Paní s psíkem
             	Bankéř
             	Matka od rodiny
             	Reportérka TV Nova
             	Prodavačka
            	Člověk, který ví

Prolog: 	Na scéně se objeví hvězda, posléze přicházejí tři mudrci, dívají se na ni dalekohledem, pantomimicky hledají ve starých knihách, posléze se vydávají za hvězdou,do toho vypravěč čte.
Vypravěč:	Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma, řkouce: kde jest ten narozený král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce, a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu….
(v průběhu čtení tři mudrci i hvězda odejdou ze scény, do závěrečných slov čtení se ozve nějaká ryčná koleda – nejlépe Jak jsi krásné neviňátko, nebo Slyšte slyšte pastuškové, případně obě dohromady, každá z jiného reproduktoru, kulisáci přitáhnou nápis HyperNOVA + bedny a rozmístí je – sotva jsou hotovi, lidé se začnou sbíhat. Mezi prvními přichází brácha, vedoucí ségru za ruku.)
Ségra: 	Proč tam musim jít s tebou? Víš, že to předvánoční nakupování v marketech nemám ráda!
Brácha: 	Já vim. Právě proto tě  beru s sebou. Třeba tomu přijdeš na chuť. Naši řikali, že tě mám hlídat, tak tě přece nenechám samotnou doma.
Ségra: 	To určitě neříkali, protože normálně hlídám vždycky já tebe. Beze mě by ses ani nenajedl.
Brácha: 	No, možná to neříkali až tak přesně,ale já přece nebudu riskovat, že přijdu domů a najdu tě u počítače. Hlavně zůstaň v klidu, jenom si koupim chipsy a makáme zpátky.
Důchodkyně: 	(přichází s Bobšíkem): Pozor! Ať nešlápnete Bobšíkovi na nohu! A vůbec nedupejte po té trávě. Kdybyste ji zadupali, neměl by Bobšík kde běhat a vykonávat svoji potřebu a jeho kamarádi z našeho kynologického klubu jakbysmet. Já nevím, co jste to….. (brácha a ségra během její řeči nenápadně ustupují, do poslední věty vtrhne matka)
Matka: 	(velmi udýchaně) Prosím vás…. nejdu pozdě na ten výprodej?
Důchodkyně: 	(sladce) Máte štěstí, ještě nezačal.
Matka: 	(s úlevou). Ach, to je dobře. Víte, já chodím vždycky nakupovat na tyhle předvánoční výprodeje. Ono se to vážně vyplatí. To víte – když musíte kupovat dárky pro manžela, pro děti, pro sestru, pro tchýni… však to znáte.
Důchodkyně: 	Moje děti a vnoučata si naštěstí kupují dárky samy, takže se s tím nemusím obtěžovat. Chtěla bych tu jenom koupit Bobšíkovi teplé rukavice na zimu, aby  nenastydl.
Brácha: 	Normálně…já už bych si sedl k počítači…. tady je nuda….. Nevíš o někom, kdo má nějakou dobrou hru? Potřeboval bych něco novýho. No, snad k vánocům něco kápne Hele! Na co to koukáš?
Ségra:	(kouká na hvězdu, která už tam je): Na hvězdu. Vidíš? Támhle.
Brácha: 	(aniž se tím směrem podívá): Co blbneš? Teď ve čtyři? Já bych si dal takhle hvězdu na počítačový obrazovce...
Bankéř: 	(přijde, je evidenteně nervózní) dobrý den. Už začal ten výprodej? Samozřejmě, že ne. A už přijela TV Nova kvůli té anketě? Také ne. Vždycky pozdě. Já to říkám pořád, dneska  není na lidi spolehnutí. Za půl hodiny musím být na důležitém obchodním jednání.
Důchodkyně: 	Ona má přijet TV Nova? To je můj oblíbený kanál! Bobšíku, budeme v televizi!
Prodavačka: 	(začne vytahovat bedny – regály)
Bankéř: 	No konečně! Máte deset minut zpoždění.
Prodavačka: 	(s nuceným úsměvem) Moc se omlouváme.
(všichni se vrhnou na zboží, jen ségra stojí v popředí a občas se koukne na hvězdu)
Ségra: 	(k bankéři): Promiňte… Všiml jste si támhleté hvězdy?
Bankéř:  	(aniž by se podíval) Eh? Hvězdy? Holčičko, ty sis asi nevšimla, že spěchám!
Důchodkyně: 	(v pozadí ukazuje rukavice) Bobšíku, líbily by se ti tyhle?
Matka: 	(v pozadí ukazuje boty) Myslíte, že se budou líbit dědečkovi?
Brácha: 	(kouká na chipsy) Tyhle mi nechutnaj. Nemáte jiný?
Prodavačka: 	(otráveně) : Jistě. Támhle dole.
Reportérka: 	(Přichází reportérka, za  ní kameraman s kamerou)
Zkouška…1,2,3…Dobrý. Dobrý den, vážení diváci. Dnes jsme se ze studia TV Nova přestěhovali do supermarketu v jednom malebném podkrušnohorském městě. Vládne tu již pravá vánoční atmosféra. Pojďme se tedy zeptat, proč se vlastně tento výprodej koná. (k prodavačce) Můžete nám říct ten pravý důvod? Proč právě v tento čas?
Prodavačka:	(s nuceným úsměvem) Ale to je snad úplně jasné! (zpívá)
                      Bývá to vždycky po roce 
Když už se blíží vánoce 
A sehnat stromek, dárky, kapra 
To dává lidem pěkně zabrat 
Chcem zpříjemnit jim shon a rej 
Tak pořádáme výprodej 
Vše za poloviční ceny 
To nikde jinde není. 
(mezihra, v níž prodavačka obslouží pantomimicky pár zákazníků)
Chcem taky vydělat si trochu 
Na tomhle předvánočním ruchu 
Prodat i to co se jinak neprodá 
v tomhle čase lidi koupí všechno, co se dá 
(přijde plynně do mluvené řeči)  Prosím vás, tohle tam raději nadávejte, mohla bych z toho mít problémy. Že to stopnete na začátku mezihry, viďte?
Redaktorka: 	Můžete se spolehnout. Zásadně nekompromitujeme lidi, kteří nám jsou ochotni                    poskytnout rozhovor. Děkuji vám.
Prodavačka: 	Já děkuji vám. Těším se na vaše vánoční pořady. (k bráchovi) Tak co, už sis vybral? 
Redaktorka: 	A teď, vážení diváci, položíme pár otázek těm, pro něž se tento výprodej pořádá – lidem, kteří sem přišli vybrat dárek svým drahým…. (k ségře) Tak jakpak se ti líbí předvánoční nakupování?
Ségra: 	Mohla bych se na něco zeptat já vás? Vidíte támhletu hvězdu?
Redaktorka: 	Dobrá odpověď! Ty bys měla jít na novinařinu. Ale pozor! Já jsem se ptala první!
Ségra: 	No… vlastně… mě to nakupování moc nezajímá.
Redaktorka: 	Vidíš, mě zase vůbec nezajímají hvězdy  (k bankéři) Mohu vám položit otázku?  Komu koupíte nejdražší dárek? 
Bankéř: 	Samozřejmě manželce! (zpívá)  
Nemám přes rok příliš času 
Na svou ženu Hanku 
Neboť musím ve dne v noci 
Řídit jednu banku. 
O vánocích jí to ale vynahradím   
Dárek za čtvrt milionu pro ni sháním  
A tak pozná že ji pořád miluji 
Když jí tak hodnotný dárek daruji….
Redaktorka: 	A můžete nám prozradit, jaký dárek to bude?
Bankéř: 	To samozřejmě nemohu, jak jistě chápete. (zpívá) 
Moje žena totiž, když já nejsem doma   
Sleduje s oblibou televizi Nova  
Kdybych vám to řek a pak to ona viděla    
Už by žádné překvapení neměla.
Redaktorka: 	Ano, to samozřejmě chápu. Dovolte mi ale ještě jednu otázku: co vás přivedlo na tento výprodej? Předpokládám, že tady nechcete koupit dárek své ženě?
Bankéř: 	(s úsměvem) Ovšem že ne! Nedávno jsem se stal sponzorem naší  policie a chtěl bych jim k vánocům  na služebnu  koupit novou televizi. Nesmí být moc drahá,  proto jsem se přišel podívat sem…. Chlapci se už  těší na vaše vánoční pořady – nejvíc na tu novou americkou pohádku Potoky krve.
Redaktorka: 	Ano, ta bude mít  jistě velkou sledovanost… To je opravdu krásné, že  se tak staráte o naši policii… 
Bankéř: 	Doufám, že to hoši náležitě ocení a nebudou mi dávat tolik pokut za rychlou jízdu. A nyní mě, prosím, omluvte, musím vybrat tu televizi a za deset minut mám důležité obchodní jednání. (odchází)   
Redaktorka: 	(redaktorka si hledá další oběť, v pozadí pokračuje debata)
Matka: 	(počítá krabice) Tak tohle bude pro tetu, pro Martina, pro Jakuba, pro babičku….
Ségra: 	Prosím vás… nezlobte se… mohla byste se podívat támhle na tu hvězdu? Nepřipadá vám       trochu zvláštní?
Matka: 	(aniž se podívá) Co, hvězdu? Ty vidíš hvězdičky? Chudinko, to ses určitě praštila do hlavy.             Zrovna jako naše Růža. Tady si sedni a buď chvíli v klidu (odvleče ségru ke sloupku)
Redaktorka 	(přiskočí): mohla byste na minutku? Ona se z toho časem dostane… Smím se zeptat, kolik jste utratila na tomto výprodeji peněz?
Matka: 	No… to se dá spočítat. Když jsem přišla, měla jsem šest tisíc… teď mám šest set… tak si to spočítejte. Ale za to mám dárky pro všechny děti, pro tchýni, pro rodiče, pro sestru, pro švagra, pro synovce…., kde jinde bych to tak lacino sehnala.
Redaktorka: 	A copak od vás dostane manžel?
Matka: 	No vidíte, manžel! Na tátu bych úplně zapomněla. Nezlobte se, já mu musím jít honem něco vybrat….
Redaktorka 	(co nejsladčeji směrem k bráchovi) No, a co ty? Na který  pořad z našeho vánočního programu se nejvíc těšíš?
Brácha 	(repuje)  Cože, cože, televize?
Tak to není moje vize.
Playstation svůj mám,
Věnuji se hrám.
S computerem si vystačím
Nesnídám a nesvačim
Dokud ještě je co hrát.
Nebudu vám teda lhát: 
Televize nebaví mě,
Zvlášť ne o vánocích v zimě. (odejde s balíkem chipsů)
Redaktorka: 	Tak od tebe jsem  se moc nedozvěděla…
Ségra: 	(přistoupí k důchodkyni) To je divný… Paní, prosím vás…vidíte aspoň vy tu hvězdu?
Důchodkyně: 	Co?
Ségra: 	No, jestli vidíte tu zvláštní, velikou hvězdu nad supermarketem. Nebo se mi to jen zdá?
Důchodkyně: 	(aniž se podívá): Hvězda nad supermarketem? Co si to vymýšlíš? To by snad nenapadlo ani Bobšíka…(vtěsná se před kameru) Já vám chci taky odpovědět a být v televizi. Zaberte i Bobšíka. Je to čistokrevný střední pudl a má ohromný herecký talent.
Reportérka:	Ehm… Ahm… no tak….
Důchodkyně: 	(zpívá) Zapírat nemám důvodu
že jsem už přes rok v důchodu.
V tom důchodu se mi skvěle žije,
práce už mě nezdržuje od kynologie.
Ráno se s Bobšíkem venčíme
Potom pár granulí pojíme
(milujem bez všech vytáček 
granule značky Miláček) 
ráda vidím parky plné psíků
chodících způsobně na vodítku
když vidím špičkové psí hotely
srdce se ve mně blahem tetelí.
Ještě vám musím říct že právě dnes
Četli jsme v časopise Evropský pes (pozn. anglicky European Dog)
Že někde cestou na Dijon
Otvírá se báječný psí penzion
Tak vidíte - všude to jde, jenom u nás ne. Řekněte mi, proč může být Švýcarsko plné luxusních psích hotelů a tady u nás, když chceme jet s Bobšíkem na rekreaci na Šumavu, tak nám ještě dělají potíže. A ta televize! Proč nedáváte víc pořadů, kde by vystupovali kladní psí hrdinové? Myslíte, že Bobšíka baví, dívat se pořád na lidi?  (redaktorka se v průběhu produkce důchodkyně zprvu nenápadně, pak nápadněji snaží sebrat jí mikrofon.)  Jen mě nechte mluvit. Konečně to můžu říct nahlas! Já jsem o tom psala panu Železnému do pořadu volejte řediteli několikrát, ale myslíte, že mi odpověděl? To víte že ne ! A proč? Protože práva zvířat nikoho nezajímají. Ale dneska to konečně uslyší všichni! vysvětlete mi, proč nemá kynologický klub svůj pravidelný vysílací čas? Proč se nepřenášejí psí soutěže, kde by se dal vyhrát aspoň milion? Proč se nevolí miss pudlík? No vysvětlete mi to!!!
Reportérka: 	(vyrve jí mikrofon z ruky a volá na kameramana) Balíme!!! Rychle!!! (prchají ze scény, pronásledováni důchodkyní a Bobšíkem. Ségra celou scénu sleduje, chvílemi vrtí hlavou. Pak se zase zadívá na hvězdu.) 
Ségra: 	Tak já nevím…. Že bych měla přece jenom vidiny? Ta hvězda tam přece je…a není to obyčejná hvězda. Jenomže ji nikdo kromě mě nevidí…… takže tam opravdu asi není….. Možná, že jsem doopravdy cvok…. (obrátí se k V) Vy ji taky nevidíte, že?
V: 	Samozřejmě, že ji….
Ségra: 	(skočí mu do řeči) Nevidíte. Myslela jsem si to.
V: 	(klidně) Samozřejmě, že ji vidím. Ty ji přece vidíš také.
Ségra: 	To je fajn – aspoň nejsem blázen sama. To je zvláštní hvězda, viďte?  
V: 	Velmi zvláštní. Úplně tiše svítí na znamení toho, že Bůh ještě neopustil svět, do něhož před dvěma tisíci let přišel. Přestože se v tom světě děje tolik věcí, které tě štvou. A Jeho také.
Ségra: 	Bůh?…. To neznám.
V: 	To se ani nedivím.
Ségra: 	(trochu rozpačitě): Ale už mě párkrát napadlo, že vánoce jsou třeba víc než shánění dárků v Supermarketech, pečení, jídlo, pití, koukání na bednu…… Vlastně, možná bych si přála, aby bylo ještě něco víc.  
V: 	Opravdu?… Potom je tady ta hvězda přímo pro tebe. Odedávna ukazuje směr těm, kteří  jsou ochotni opustit věci zaběhané a bezpečné, které dělají všichni, a vydat se na cestu.
Ségra: 	Ale proč je  teda  zrovna tady, nad tím supermarketem, kde si jí vůbec nikdo nevšimne?
V:   	Vůbec nikdo? Ty sis jí přece všimla. Nebo ne?
Ségra: 	To chcete říct, že je tady jenom kvůli mně?
V: 	Rozhodně se to nedá vyloučit. Ano, považuji za možné, že je tu jen a jen kvůli tobě.
Ségra: 	Ale… to bych s tím asi měla něco dělat, co říkáte? Možná vydat se na cestu tím směrem,           kterým ukazuje….
V: 	(s úsměvem) Vypadá to, že jsi velice chytré děvče. Ano, to co říkáš, zní velmi rozumně.
Ségra: 	Jenomže já vůbec nevím jak. To mám prostě jen tak jít… a dívat se na ni? Mám dojem, že takhle můžu dojít skoro kamkoliv!
V: 	Jestli chceš, můžu tě kousek doprovodit. Nějaké zkušenosti s ní mám…. A když jsem si jí  poprvé všimla, také se mi podařilo potkat člověka, který už o ní něco věděl. Dovolíš mi jít  kus s tebou? 
Ségra: 	Samozřejmě.
V: 	Tak pojď – a neboj se ničeho. Tahle hvězda vedla kdysi mudrce k Betlému. Znáš ten příběh?  Budu ti ho cestou vyprávět.
(Odejdou spolu – hvězda jde před nimi – dočítá se Matouš 2 o klanění mudrců. Nakonec se hvězda zastaví nad jesličkami.) 
Konec
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