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1. scéna 
 
Petrovský hvozd. Paseka. 
Les kolem paseky je hustý a temný. Na paseku p řichází sedlák. 
Rozhlíží se, jestli ho n ěkdo nesleduje. V ruce drží h ůl 
připravenou k obran ě. Z lesa tiše vysko čí čty ři loupežníci. 
Každý z jiné strany. 
 
Petrovský    Ruce vzh ůru! 
 
Sedlák p ředstírá leknutí. Upustí h ůl a zvedne ruce. Loupežníci 
obklopí sedláka, v rukou bambitky. 
 
Loupežníci i sedlák  /vyk řiknou spole čně/ Peníze sem! 
 
Všichni, až na nejmladšího loupežníka Janka, se za čnou smát. 
Petrovský, velitel loupežník ů, se p řivítá se sedlákem, jako se 
starým známým. 
 
Petrovský    Vítej, kamaráde, v Petrovském hvozdu! 
     /podává sedlákovi m ěšec/ Tady je tv ůj 
     podíl z poslední loupeže. Dob ře     
     jsi nám poradil. 
 
Sedlák otev ře měšec a po čítá zla ťáky. O či mu svítí 
chamtivostí. 
 
Sedlák    /spokojen ě/ Po řádek d ělá p řátele. 
     /ukládá m ěšec do kapsy/ 
 
Rabiját     Neseš nový zprávy? 
 
Sedlák     Pot řebuju od vás službi čku, kamarádi. 
     Ani vy nep řijdete zkrátka. 
 
Loupežníci zv ědav ě obklopí sedláka. Ten za čne spiklenecky 
vypráv ět. 
 
Sedlák     Jeden chu ďas z naší vesnice si ode m ě 
     pronajal polí čko. Ale peníze, že nemá. 
     Prý až prodá úrodu. No a já, dobrák 
     stará, pro č bych nedal na dluh? 
 
Kudli čka     Dobrák … /sm ěje se/ 
 
Petrovský    Ticho! 
 
Petrovský mávne bambitkou jeho sm ěrem a Kudli čka se strachy 
přikr čí. 
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Sedlák    /pokra čuje/ Povídám mu “Sousede, to 
     víš, že to pro tebe ud ělám … a rád”. 
     /škodolib ě se sm ěje/ No zkrátka, mám 
     polí čeno na jeho chalupu. Je to taková 
     pastouška na spadnutí a stojí kousek 
     od mého statku. D ělá mi jen ostudu. 
     Zbourám ji a rozší řím statek. To by 
     v tom byl čert, aby se mi to   
     nepovedlo! 
 
Rabiját    Čert!  
 
Kudli čka    Kde?! 
 
Sedlák    /chechtá se/ Žere vás sv ědomí, že se 
     tak bojíte?  
 
Petrovský    Vo čertech nemluv! P řináší to sm ůlu. 
 
Sedlák    /výsm ěšně/ Už ml čím. 
 
Petrovský    Tak co chceš vod nás? 
 
Sedlák     Zrovna dneska šel na trh prodat úrodu. 
 
Petrovský    A ty pot řebuješ, aby peníze co utrží, 
     nedonesl dom ů. 
 
Sedlák     P řesn ě tak. 
 
Petrovský    Na nás se m ůžeš spolehnout! Jako že se 
     Petrovský jmenuju! 
 
Petrovský zamává bambitkou nad hlavou a vyst řelí. Všichni, až 
na Janka, padnou k zemi. Janek se p řekvapen ě podívá po 
ostatních. Loupežníci i sedlák se za čnou pomalu sbírat ze 
země. Sedlák si teprve te ď všimne stojícího Janka. Vysko čí    
a postaví se proti n ěmu s holí v ruce. 
 
Sedlák     Ty jsi kdo? 
 
Janek     Já jsem Janek. 
 
Petrovský    Pat ří k nám. Je novej.  
 
Sedlák     /chytne Petrovského za límec/ Ty  
     hlupáku! M ůže nás prozradit. Co když 
     ho nastr čili drábové?  
 
Rabiját     Neboj se, nic neprozradí. Utekl       
     z vojny. 
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Kudli čka     Jestli se dostane voják ům, nebo dráb ům 
     do pazour, bude viset. 
 
Sedlák pustí Petrovského a za čne provokovat Janka. 
 
Sedlák     /str čí do Janka/ Tak vojenský zb ěh …  
 
Sedlák    /znovu do Janka str čí/ … zbab ělec …  
 
Janek     Já ti ukážu, kdo je tady zbab ělec … 
     /chce se na sedláka vrhnout/ 
 
Loupežníci Janka zadrží. Sedlák využije toho, že se  Janek 
nemůže bránit a uhodí ho holí. 
 
Sedlák     Dej si na m ě pozor … 
 
Petrovský    Tak dost! Dneska dostane p říležitost 
     ukázat, jestli si zaslouží být        
     v Petrovského band ě. Jdeme! 
 
Kudli čka a Rabiját odchází. Janek si nep řátelsky m ěří sedláka         
a nakonec i on neochotn ě odchází. Sedlák zadrží Petrovského. 
 
Sedlák     Ten Janek se mi nelíbí. Zbavte se ho. 
 

Tma 
 
 
2. scéna 
 
Petrovský hvozd. Paseka. 
Z Petrovského hvozdu se ozývají výst řely, hluk honi čky a k řik 
loupežník ů.  
 
Všichni loupežníci  St ůj! B ěží k pasece! Za ním! 
 
Na paseku p řib ěhne vy čerpaný tatínek. Otá čí se, aby zjistil, 
jak daleko jsou jeho pronásledovatelé. Rabiját a Ku dli čka 
práv ě vbíhají na paseku. 
 
Rabiját     A máme t ě! 
 
Kudli čka     Te ď už nám neute češ! 
 
Tatínek se oto čí a chce pokra čovat v út ěku. Cestu mu ale 
zastoupí Petrovský a Janek, kte ří se objeví na druhé stran ě 
paseky. Tatínek se ocitá v obklí čení. 
 
Petrovský    Ruce vzh ůru! 
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Loupežníci namí ří na tatínka bambitky a p řibližují se.   
 
Všichni loupežníci   Peníze sem! 
 
Tatínek    Jsem chudý člov ěk … prosím, m ějte  
     slitování. 
 
Petrovský    Tak bude to?! 
 
Tatínek vidí, že nemá jinou možnost, než odevzdat u tržené 
peníze. Vyndá vá ček s pen ězi. Kudli čka vezme snaživ ě od 
tatínka peníze a p ředá je Petrovskému. Ten pot ěžká vá ček, 
otev ře ho a vysype peníze do dlan ě. Zamra čí se. 
 
Petrovský    To je všechno? 
 
Tatínek     Víc nemám. 
 
Petrovský    /k Jankovi/ Janku, prohledej ho. 
 
Rabiját s Kudli čkou chytnou tatínka a Janek mu prohledá kapsy. 
Najde dv ě stuhy do vlas ů. 
 
Janek    Tady! Stuhy do vlas ů … 
 
Podává je Petrovskému. Ten je vztekle vezme a zahod í. 
 
Petrovský    Hlupáku! K čemu nám budou stuhy do 
     vlas ů?! /odstr čí Janka/ Uhni! 
 
Petrovský za čne sám šacovat tatínka a v kapse najde pár mincí.  
 
Petrovský    A podívejme se … 
 
Tatínek     Je to jen pár m ěďáků. Kupoval jsem 
     stuhy pro svou dceru Terezku. Ani jsem 
     si neuv ědomil, že jsem je dal do  
     kapsy. 
 
Petrovský    Petrovského banda tady není pro smích.  
 
Tatínek     Prosím, v ěřte mi, necht ěl jsem vás 
     oklamat! 
 
Petrovský    /k Jankovi/ Skon či to s ním! /namí ří 
     na tatínka bambitku a nazna čí výst řel/ 
     Jdeme! 
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3. scéna 
 
Petrovský hvozd. Paseka. 
Janek z ůstává na pasece sám s tatínkem, který kle čí na zemi. 
Janek nerozhodn ě stojí s bambitkou v ruce. 
 
Tatínek     Prosím, ned ělej to. 
 
Janek odhodlan ě pozvedne bambitku a mí ří na tatínka. 
 
Tatínek     Moje dcera Terezka z ůstane na sv ět ě 
     úpln ě sama. 
 
Tatínek zvedne ze zem ě jednu stuhu. 
 
Tatínek     Terezko moje … / čeká, až Janek  
     vyst řelí/ 
 
Janek mí ří na tatínka a pak vyst řelí do vzduchu. Tatínek se na 
něj p řekvapen ě podívá. Janek se rozhlíží, aby se ujistil, že 
se nevrací Petrovští. 
 
Janek     Ute č! 
 
Tatínek se nehýbá. Nem ůže uv ěřit tomu, co se stalo. 
 
Janek     Tak zmiz! /utrhne se na tatínka/ B ěž 
     za tou svojí Terezkou, než si to  
     rozmyslím! /spíš pro sebe/ Až se  
     Petrovský dozví, že jsem t ě nechal 
     jít, bude se mnou konec. 
 
Tatínek se zvedne a odchází. Na odchodu se ješt ě na chvíli 
zastaví a oto čí se na Janka. 
 
Tatínek     D ěkuji ti Janku … a hodn ě št ěstí. 
 
Tatínek odejde a Janek, vyvedený z míry tatínkovým přáním, 
zůstane na pasece sám. 
 
Janek     To jsi to dopracoval Janku. Vojenský 
     zb ěh, loupežník a málem i vrah.  
     /povzdechne si/ Co by tomu řekla  
     chudák nebožka máma. 
 
Všimne si, že na zemi leží druhá stuha pro Terezku.  Sehne se  
a vezme ji do ruky. 
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Janek     Na m ě žádná Terezka ve sv ět ě ne čeká … 
     Co by si taky po čala s takovým, jako 
     jsem já … /schová stuhu do kapsy/  
     T řeba mi p řinese št ěstí.   
      

Tma 
 
 
4. scéna 
 
Chalupa Terezky a tatínka. 
Ze dve ří chalupy vyjde Terezka a rozhlédne se po malém dvo rku, 
který se zdá opušt ěný. Jen pes Bro ček pospává p řed chalupou. 
Když se Terezka objeví ve dve řích, Bro ček se probudí a nadšen ě 
ji vítá. Terezka nese dv ě misky. Tu v ětší postaví p řed Bro čka 
a podrbe ho. S menší miskou v ruce volá na ko čku Lucku. 
 
Terezka     Či či či! Lucko! Či či či! 
 
Kočka Lucka p řib ěhne na dvorek. Objeví se za Terezkou a ot ře 
se jí o nohy. 
 
Lucka     M ňau …… 
 
Terezka     Kdepak ses toulala? /pohladí Lucku po 
     hlav ě/ 
 
Postaví na zem Luc činu misku a volá kozu Kláru. 
 
Terezka     Kozááá, kozáááá! 
 
Za chalupou se objeví rohatá hlava kozy Kláry. 
 
Koza Klára    Méé! 
 
Terezka     Kláro! Podívej, co pro tebe mám! 
 
Terezka vyndá ze zást ěry mrkev a ukazuje ji koze Klá ře. Ta 
nadšen ě zame čí, p řijde až k Terezce a bere si mrkev. Terezka 
sáhne do kapsy a nabere hrst zrní. 
 
Terezka     Pu ťáá, pu ťáá! Kokrhá či! 
 
Když se Kokrhá č neobjeví, volá Terezka ješt ě jednou. 
 
Terezka     Kokrhá či! 
 
Bro ček p řib ěhne k hromad ě d říví a zašt ěká. Kokrhá č, který spí 
za hromadou se probudí. Vysko čí celý zmatený. Neví, jestli je 
ráno, nebo ve čer. Za čne zmaten ě kokrhat na celou vesnici. 
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Kokrhá č     Kykyrykýý! Kykyrykýý! 
 
Terezka     Ale Kokrhá či, vždy ť už je dávno po 
     poledni! 
 
Kokrhá č zmlkne a sedí jako zmoklá slepice. Terezka mu nasy pe 
zrní. To mu zvedne náladu a pustí se spokojen ě do jídla. 
Terezka se posadí na lavi čku. Z kapsy vyndá kosti čku a dá ji 
Bro čkovi. 
 
Terezka     /vzdychne/ Bro čku, kdybys jen v ěděl … 
 
Bro ček š ťouchne čumákem do Terezky. 
 
Bro ček     Neboj se Terezko. Všechno dob ře  
     dopadne. Tatínek se vrátí, zaplatí 
     dluh a zase bude dob ře. 
 
Terezka pohladí Bro čka. 
 
Terezka     N ěkdy mám pocit, že mi rozumíš. 
 
Bro ček     Však já ti rozumím, Terezko. Všechna 
     zví řátka rozumí lidské řeči. To lidé 
     nerozumí nám. 
 
I ostatní zví řátka si všimnou, že je Terezka smutná a p řijdou 
k ní, aby ji pot ěšila. 
 
Bro ček     Když bude t řeba, dám sedlákovi co  
     proto. Natrhnu mu kalhoty! 
 
Bro ček za čne vr čet a p ředvád ět, jak se pustí do sedláka. 
Terezka i zví řátka se tomu sm ějí. Smích p řeruší Bro ček. 
Začenichá a za čne radostn ě št ěkat. Cítí, že se blíží tatínek. 
Jakmile se tatínek objeví, Terezka mu sko čí kolem krku. 
 
Terezka     Tatínku! 
 
Zarazí se, když uvidí, jak je tatínek smutný. Ten s i sedne na 
lavi čku s hlavou v dlaních. Zví řátka vycítí, že se n ěco stalo 
a opatrn ě se p řiblíží. Terezka se posadí vedle tatínka.  
 
Terezka     Co se stalo? Neprodal jsi toho dost? 
 
Tatínek se podívá na Terezku a pohladí ji. 
 
Tatínek     Prodal jsem všechno. A za dobrou cenu 
     … ale cestou p řes Petrovský hvozd m ě 
     p řepadli loupežníci. 
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Terezka     Petrovští?! 
 
Tatínek     Všechno mi vzali, Terezko. M ěl jsem 
     št ěstí, že tam s nimi byl takový   
     mladý loupežník … Janek mu říkali. Ten 
     m ě nechal jít. Nebýt jeho, tak … 
 
Terezka     Hlavn ě že ses vrátil. Nechci ani  
     pomyslet na to, co se mohlo stát. 
 
Obejme tatínka. Chvíli tak sedí a pak si tatínek vz pomene na 
stuhu. 
 
Tatínek     N ěco pro Tebe mám. 
 
Vytáhne stuhu a podává ji Terezce. 
 
Tatínek     Koupil jsem dv ě, ale ta druhá z ůstala 
     n ěkde v lese. 
 
Terezka dá tatínkovi pusu na tvá ř a uváže si stuhu na jeden ze 
svých cop ů. 
 
Terezka     /usm ěje se/ Tak budu nosit jenom  
     jednu. T řeba se ta druhá n ěkdy najde. 
 
Ozve se zvuk bubn ů a k chaloupce p řichází sedlák za doprovodu 
dvou dráb ů. Jeden má velký buben a bubnuje do kroku. Druhý 
nese písa řské pot řeby. Oba dva mají na ramenou pov ěšené pušky. 
 
Sedlák     Zdravím pantáto! 
 
Drábové srazí podpatky na pozdrav. 
 
Drábové    /jako jeden muž/ Jménem zákona … 
 
Tatínek kývne na pozdrav. 
 
Sedlák     /falešn ě/ Jak se vede? 
 
Popojde sm ěrem k tatínkovi a chce ho poplácat po zádech. V tu 
chvíli po n ěm sko čí Bro ček. 
 
Sedlák     /usko čí/ Jedeš, potvoro! 
 
Sedlák se po Bro čkovi ožene holí. Terezka chytne Bro čka       
a odtáhne ho stranou. Tatínek a ostatní zví řátka se postaví 
před n ě. 
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Sedlák     Konec legrace, sousede! /vytáhne  
     dlužní úpis/ Máš peníze na splacení 
     dluhu? 
 
Tatínek     Nemám. Cestou p řes Petrovský hvozd m ě 
     p řepadli loupežníci a všechno mi  
     vzali. 
 
Sedlák     /p ředá dlužní úpis drábovi s bubnem/ 
     Když nemáš peníze, chalupa je moje. 
 
Tatínek     M ějte slitování, sousede! Kam se  
     pod ějeme? 
 
Sedlák     P ůjdete po žebrot ě. 
 
Dráb bubeník    / čte dlužní úpis/ Je mi líto, pantáto. 
     Tady stojí, že k dnešnímu dni splatíte 
     dluh, jinak vaše chalupa i majetek 
     p řipadne, jménem zákona, tady  
     sedlákovi. 
 
Terezka     /k dráb ům/ Že se nestydíte … pomáhat 
     takovému vyd řiduchovi! Rad ěji byste 
     m ěli vyhnat z Petrovského hvozdu  
     loupežníky, aby se tam poctivý člov ěk 
     nemusel bát! 
 
Sedlák     Dávej si pozor na pusu, nebo skon číš  
     v obecní šatlav ě! 
 
Tatínek     /brání Terezku/ A vždy ť má pravdu!   
     /k dráb ům/ Pro pár m ěďáků, co jsem m ěl 
     v kapse, by m ě byli sprovodili ze  
     sv ěta. 
 
Sedlák     Kdo ví, jak to bylo … ? Já si myslím, 
     že spíš než loupežníky, potkal hospodu 
     a všechno propil. 
 
Tatínek     To není pravda! 
 
Dráb bubeník    I na loupežníky dojde! Ale te ď máme na 
     práci n ěco jiného. /k drábu písa ři/  
     Piš si! Chalupa jedna! 
 
Dráb písa ř    Chalupa jedna … 
 
Dráb bubeník    Pes jeden! 
 
Dráb písa ř    Pes jeden … 
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Dráb bubeník    Ko čka, kohout a koza taky jeden. Teda 
     jedna! 
 
Dráb písa ř    Tak jeden, nebo jedna? 
 
Sedlák     A to máte jedno, pánové! Hlavn ě mi na 
     to dejte ú řední razítko! 
 
Dráb písa ř dá razítko na soupis majetku a p ředá ho sedlákovi. 
Ten si mne spokojen ě ruce a obhlíží sv ůj nov ě nabytý majetek. 
 
Sedlák     Chalupa je na spadnutí, tu nechám  
     zbourat. /ke zví řátk ům/ No a co       
     s vámi? 
 
Rychle sáhne po ko čce Lucce. Než se Lucka vzpamatuje, už ji 
drží za kožich. 
 
Sedlák     Ty mi k užitku nebudeš. Akorát bys 
     tahala na statek ko ťata. Do pytle     
     s tebou a utopit! 
 
Lucka     Utopit?! 
 
Kočka sekne po sedlákovi a vyklouzne mu. Sedlák si drž í ruku  
a vztekle se obrátí na Bro čka, ale neodváží se k n ěmu 
přiblížit. 
 
Sedlák     A tebe taky živit nebudu. Beztak máš 
     prašivinu. 
 
Bro ček     Já a prašivinu? Vrrrr. 
 
Terezka chytne Bro čka. 
 
Sedlák     Snad aspo ň koza a kohoutek budou      
     k užitku. 
 
Natáhne se po Kokrhá čovi, ten ho ale klovne. 
 
Kokrhá č     Kykyryký! Ruce pry č! 
 
Sedlák     Však já ti p řist řihnu k řidýlka! 
 
Přiblíží se ke koze Klá ře. 
 
Sedlák  Poj ď ke m ě … p ěkná koza … /chce 

poplácat kozu Kláru po zadku/ 
 
Koza Klára usko čí. 
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Klára     Mé! Zmiz, nebo t ě potrkám! 
 
Sedlák se znovu natáhne po Klá ře. 
 
Sedlák     Ale no tak, kozááá … 
 
Klára ho trkne. 
 
Sedlák     Ty … ! Mám toho tak akorát dost!  
     Po čkejte, jak s vámi zato čím. 
 
Sedlák chce chytit zví řátka. Ta se snaží sedlákovi utéct. Ten 
neví, které z nich chytat d říve. 
 
Sedlák    Skon číte na peká či! /na dráby/ No co 
     stojíte?! St řílejte! 
 
Drábové nev ědí, co d ělat s bubnem a písa řskými pot řebami. 
Sedlákovi dojde trp ělivost.  
 
Sedlák    Chytím si je sám! 
 
Sedlák odhodí h ůl a strhne drábovi bubeníkovi pušku z ramena. 
Začne mí řit na zví řátka. 
 
Bro ček    Utíkejte, kamarádi! 
 
Bro ček se postaví mezi sedláka a zví řátka. Když zví řátka 
ute čou, tak se i Bro ček obrátí na út ěk. Sedlák po n ěm vyst řelí 
a ozve se zak ňučení.  
 
Terezka    Bro čku! 
 
Terezka chce b ěžet za Bro čkem, ale tatínek ji zadrží.  
 
Dráb bubeník   Sedláku! Vra ťte mi tu pušku! 
 
Dráb bubeník se za čne se sedlákem p řetahovat o pušku.  
 
Dráb písa ř   Jménem zákona … ! 
 
Sedlák    Ani m ě nenapadne.  
 
Puška ne čekan ě vyst řelí. Oba drábové se leknou a žuchnou na 
zem. Sedlák jen mávne rukou a b ěží za zví řátky. 
 
Dráb písa ř   Málem nás zast řelil! 
 
Dráb bubeník    A utíká s mojí puškou! 
 
Dráb písa ř    No to je proti p ředpis ům! 
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Dráb bubeník    Musíme za ním! 
 
Dráb bubeník se rozb ěhne za sedlákem. Dráb písa ř chvíli neví 
co d ělat, ale pak strhne pušku z ramene a také b ěží za 
sedlákem.  
 

Tma 
 
 

5. scéna 
 
Petrovský hvozd. Paseka. 
V dálce zazní výst řel. Na paseku p řib ěhne koza Klára, ko čka 
Lucka a kohout Kokrhá č. Klára se zastaví a ostatní zví řátka do 
ní narazí. Všichni se svalí na jednu hromadu. Jen o  chvíli 
pozd ěji p řib ěhne Bro ček. Drží se za zadek. 
 
Bro ček     /vyk řikne/ Jsem st řelen! 
 
Bro ček se zhroutí na zem a z ůstane ležet. Ostatní zví řátka se 
k n ěmu seb ěhnou. 
 
Lucka     Bro čku! 
 
Zví řátka kle čí kolem Bro čka a neví si rady. Zvednou mu jednu 
packu, ta padne bezvládn ě na zem. Zvednou mu druhou packu     
a i ta spadne zpátky na zem. Najednou Bro ček vysko čí. Ostatní 
zví řátka se leknou. 
 
Bro ček     /vyk řikne/ Jsem do čista zast řelen! 
 
A zase padne k zemi. Zví řátka Bro čka vyd ěšen ě pozorují. Ten se 
začne pomalu sbírat ze zem ě. Opatrn ě si sáhne na zadek, když 
nic nenajde, tak se za čne prohlížet a hledat, kde ho zasáhla 
st řela. Nic nenajde, protože rána šla vedle. 
 
Bro ček     To bylo o fous! 
 
Kokrhá č     Kamaráde, ty jsi nám nahnal strachu! 
 
Klára     Já myslela, že je po tob ě. 
 
Bro ček     To já taky. 
 
Klára     Ale co te ď? Kam p ůjdeme? 
 
Kokrhá č     Mám nápad! P ůjdeme do m ěsta a budeme 
     se živit muzikou! Já budu zpívat! 
 
Lucka     Já bych mohla hrát na housle! 
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Klára     A já na buben! 
 
Bro ček     /sklesle/ A co já? Na nic nehraju, 
     zpívám falešn ě … 
 
Lucka     Ty budeš vybírat peníze! Však to      
     s lidmi umíš. Ud ěláš psí o či a peníze 
     se jen posypou. 
 
Bro ček  /nadšen ě/ To by šlo! A vyd ělané peníze 

dáme Terezce a tatínkovi. 
 
Kokrhá č     Koupíme novou chalupu … 
 
Klára     … a budeme si spokojen ě žít. Mé! 
 
Lucka     Nejd řív se musíme dostat z Petrovského 
     hvozdu. 
 
Kokrhá č     Vylezu na strom a podívám se, kudy 
     dál. /šplhá na strom/ 
 
Bro ček se najednou zarazí a v ět ří.  
 
Bro ček     Čmuchám, čmuchám … 
 
Kokrhá č     Kykyryký!!!!! Vidím sv ětýlko! 
 
V tom se ozve rána z pušky a Kokrhá č spadne ze stromu. 
 
Bro ček     /vyk řikne/ Sedlák! 
 
Lucka     Schovejme se! 
 
Lucka se schová za strom, ale než se ostatní zví řátka 
vzpamatují, objeví se na pasece sedlák. 
 
Sedlák     A mám vás! 
 
Sedlák mí ří na zví řátka puškou. V tu chvíli se za sedlákem 
objeví Lucka, vztekle zam ňouká a sekne po n ěm packou. Sedlák 
se oto čí, ale než sta čí namí řit pušku na Lucku, tak ho trkne 
Klára. Sedlák se oto čí na Kláru, ale to už za ním stojí Bro ček 
a kousne ho do nohy. Kokrhá č, který mezi tím zase vylezl na 
strom, sko čí sedlákovi na záda. 
 
Kokrhá č     Kykyryký! Utíkejte kamarádi! 
 
Zví řátka vezmou nohy na ramena. Sedlák se snaží zbavit 
kohouta, který mu sedí na zádech a kokrhá na celý P etrovský 
hvozd. Nakonec sedlák zakopne a upadne. Kokrhá č na nic ne čeká 
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a utíká za kamarády. Sedlák je vzteky bez sebe. Lez e po 
kolenou a hledá pušku, kterou upustil. Kone čně ji najde. T ěžce 
se zvedne ze zem ě a s puškou p řipravenou k výst řelu se chce 
pustit za zví řátky. V tu chvíli p řibíhají drábové. 
 
Dráb písa ř    St ůjte, sedláku! 
 
Sedlák se oto čí k dráb ům čelem a omylem na n ě mí ří puškou. 
Drábové se leknou.  
 
Dráb bubeník   Nemi řte na nás a vra ťte mi tu pušku! 
 
Sedlák    Až naprší a uschne! 
 
Sedlák zmizí v lese a st řílí. 
 
Dráb písa ř    No to je proti p ředpis ům! 
 
Dráb bubeník    Musíme za ním! 
 
Dráb písa ř   Jménem zákona! 
 
Drábové se rozb ěhnou za sedlákem. 
 
 
6. scéna 
 
Petrovský hvozd. Chýše loupežník ů. 
Loupežníci sedí ve své chýši a dychtiv ě sledují Petrovského, 
který rozd ěluje lup. Hromádku mincí rozd ělí na dv ě p ůlky. 
První polovinu p řihrne k sob ě, druhou rozd ělí mezi Rabijáta   
a Kudli čku. Ti se na své podíly vrhnou a p řepočítávají mince. 
 
Kudli čka    Poj ďte ke mn ě, dukátky moje.  
 
Petrovský    Chytej! /hodí po Jankovi m ěďák/ 
 
Janek     /chytí m ěďák/ Mizerný m ěďák?! 
 
Petrovský    Zdá se ti to málo? 
 
Janek    No to bych řekl! 
 
Rabiját     Když se ti to nelíbí, tak táhni,  
     vodkud jsi p řišel. 
 
Janek    Já myslel, že se budeme d ělit rovným 
     dílem! 
 
Petrovský    To jsi myslel špatn ě.  
 



16 

 

Rabiját a Kudli čka se sm ějí.  
 
Janek    /vysko čí/ Čert, aby vás … 
 
Kudli čka    /vystrašen ě/ Ticho! Nebo ho p řivoláš! 
 
Petrovský    /namí ří na Janka bambitku/ Ud ěláš líp, 
     když dojdeš pro d řevo. 
 
Janek chvíli váhá, ale pak naštvan ě odejde.  
 
Janek    Na to jsem vám dobrej … 
 
Petrovský po čká, až Janek zmizí. 
 
Petrovský    Sedlák m ěl pravdu. S tím Jankem budou 
     potíže. Musíme se ho zbavit.  
 
Rabiját    Myslíš jako zakroutit mu krkem? 
 
Petrovský    P řesn ě tak. /ukazuje na Kudli čku/  
     Kudli čka se postaví tam! /ukazuje na 
     Rabijáta/ A Rabiját sem … až se Janek 
     vrátí, tak na n ěj sko číme. Jasný? 
 
Kudli čka     Jasný, šéfe! 
 
Loupežníci cht ějí zaujmout svá místa, když v tom se ozve 
výst řel. Loupežníci se zarazí. 
 
Petrovský    Rychle … schovat peníze! 
 
Loupežníci nasypou peníze zpátky do m ěšce a schovají do 
truhly. Ozvou se další výst řely. 
 
Rabiját     Co to …? 
 
Petrovský    Ticho! 
 
Petrovský poslouchá, jestli uslyší výst řely ješt ě jednou. 
 
 
7. scéna 
 
V tu chvíli p řib ěhnou k loupežnické chýši zví řátka. Koza Klára 
uvidí chýši loupežník ů a zarazí se. 
 
Klára     Stát! 
  
Kokrhá č     Kdopak tam asi bydlí? 
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Lucka     Tak hluboko v lese m ůžou bydlet jen 
     loupežníci. 
 
Bro ček     Čmuchám, čmuchám, že nebudou daleko. 
 
Bro ček se opatrn ě p řibližuje k chalup ě. Ostatní zví řátka se 
plíží za ním. Když jsou až u chalupy, tak koza Klár a opatrn ě 
nahlédne oknem dovnit ř. V tu chvíli ji zahlédnou loupežníci. 
 
Kudli čka     Čert! 
 
I ostatní loupežníci se leknou a za čnou k ři čet. Všichni 
najednou se snaží dostat ven. Tla čí se jeden p řes druhého. 
Zví řátka za čnou št ěkat, m ňoukat, kokrhat a me čet. 
 
Petrovský    To je samotnej Lucifer! Všichni pry č! 
 
Loupežníci s k řikem ute čou a na to, že ve své chýši nechali 
celý lup, si ani nevzpomenou. Zví řátka se za čnou smát. 
 
Bro ček     Lucifer! /ukazuje na Kláru/ 
 
Klára     To jsou hrdinové! 
 
Zví řátka vlezou do loupežnické chýše. 
 
Kokrhá č     P řespíme tady? 
 
Lucka     Bude to bezpe čnější, než z ůstat na noc     
     v lese. 
 
Kokrhá č    A co když se loupežníci vrátí? 
 
Bro ček     Nebojte se, kamarádi. Já budu hlídat. 
  
Každý si najde sv ůj koutek na spaní. Bro ček se sto čí do 
klubí čka vedle dve ří a dává pozor, jestli se loupežníci 
nevrací. 
 
 
8. scéna 
 
Petrovský hvozd. Paseka. 
Blíží se noc. V dálce houká sova. Na paseku se dobe lhá 
tatínek. Rozhlíží se kolem. 
 
Tatínek     Terezko! 
 
Chvíli poslouchá.  
 
Tatínek     Terezko! Ozvi se! 
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Nakonec pospíchá dál. Z lesa se ozve volání Terezky . 
 
Terezka     Tatínku! 
 
Terezka vb ěhne na paseku. Z dálky se ozve tatínkovo volání. 
  
Tatínek     Terezko! 
 
Terezka se otá čí a hledá, odkud hlas p řichází. 
 
Terezka     Tady jsem! 
 
Terezka chce b ěžet dál, když v tu chvíli p řichází na paseku 
Janek, náru č plnou nasbíraného klestí. Terezka se s ním srazí 
a upadne.  
 
Terezka    Au! 
 
Janek    Holka nerozumná … neublížila sis? 
 
Terezka    Ne, nic mi není … 
 
Janek     Copak tady d ěláš? Touhle dobou bys 
     m ěla být doma a ne b ěhat po lese. 
 
Terezka     Já … já … hledali jsme s tatínkem naše 
     zví řátka, ale v té tm ě se mi ztratil   
     i on. Sukn ě se mi zamotala do  
     ostružiní a …  
 
Janek     Pom ůžu ti ho najít. /usm ěje se na ni/ 
     Co bych neud ělal pro takovou holku 
     copatou? /zatahá Terezku za cop/ Kde 
     jsi ztratila druhou mašli? 
 
Terezka     Neztratila! Z ůstala n ěkde v lese, když 
     tatínka p řepadli loupežníci. 
 
Jakmile to Janek uslyší, tak pozná, že je to Terezk a. Ta si 
uvědomí, že je ve stejném lese, kde Petrovští p řepadli tatínka 
a za čne se ustrašen ě rozhlížet. Janek ji vezme opatrn ě kolem 
ramen. 
 
Janek     Ni čeho se neboj. 
 
Terezka se vy čerpan ě posadí. 
 
Terezka     Co te ď budu d ělat? Dom ů se vrátit  
     nem ůžu. Chalupu nám vzal sedlák. A te ď 
     se mi ztratil i tatínek. 
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Jankovi je líto, co všechno zp ůsobil. 
 
Janek     Terezko … já … 
 
Terezka     Ty m ě znáš? 
 
Janek sklopí hlavu. Neví, jak Terezce p řiznat, že pat ří       
k loupežník ům. 
 
Janek    Znám. Já jsem … víš, já … já … 
 
Terezka     Ty jsi loupežník! 
 
Terezka vysko čí a ustupuje p řed Jankem. 
 
Janek     Neboj se m ě, Terezko … cht ěl bych  
     napravit, co jsem zp ůsobil. Podívej se 
     na m ě, Terezko, já jsem Janek …  
     oby čejný Janek, já ti neublížím.  
 
Terezka    Janek … to ty jsi nechal tatínka jít?! 
 
Janek    Víš, nebýval jsem vždycky loupežník … 
     /pauza/ Do naší vsi p řišli verbí ři. 
     Kdo p řed nimi neutekl, toho odvedli 
     na vojnu. Já žil jenom s mámou. Byla 
     nemocná, nemohl jsem ji tam nechat    
     a utéct. Máma verbí ře marn ě prosila, 
     aby m ě neodvád ěli. Ale nem ěli  
     slitování … /pauza/ 
 
Terezka popojde blíž k Jankovi. 
 
Terezka    A jak ses dostal až sem? 
 
Janek     Prosil jsem našeho kapitána, aby m ě 
     pustil za mámou. Aspo ň na pár dní. 
     Místo  toho m ě nechal pochodovat 
     celou noc. Vydržel jsem na vojn ě rok, 
     než jsem utekl … /pauza/ Vrátil jsem 
     se dom ů, ale naše chalupa byla  
     prázdná. Máma se prý utrápila … 
 
Terezka    To je mi líto, Janku. 
 
Terezka vezme Janka za ruku. Oba se posadí. 
 
Janek     Doma jsem z ůstat nemohl. Když by m ě 
     tam našli vojáci, byl by se mnou  
     konec. Nem ěl jsem kam jít a pak jsem 
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     potkal Petrovského bandu … Terezko, 
     kdybych jen tušil, kam m ě to dovede … 
 
V tu chvíli se z lesa ozve k řik. 
 
Kudli čka    Čert! 
 
Petrovský    Zachra ň se, kdo m ůžeš! 
 
Rabiját    Pomoc! 
 
Janek i Terezka chvíli poslouchají, ale v lese je n ajednou 
úplné ticho. Janek vysko čí. 
 
Janek     To byli loupežníci. Musíme pry č! 
 
Janek podá Terezce ruku, aby jí pomohl vstát. V tom  na paseku 
přib ěhnou Petrovský a Kudli čka. 
 
Kudli čka     Ha! Janek! 
 
Janek se postaví p řed Terezku, aby ji mohl bránit. Loupežníci 
se pustí do Janka. Chvíli se zdá, že Janek loupežní ky p řemůže, 
ale Kudli čka mu nastaví nohu. Janek zakopne a loupežníci ho 
povalí. Kudli čka mu vezme bambitku a mí ří na n ěho. Petrovský 
chytí Terezku. Ve stejnou chvíli na paseku p řib ěhne Rabiját   
a táhne za sebou svázaného tatínka. 
 
Rabiját    Podívejte, na koho jsem narazil! 
 
Terezka     Tatínku! 
 
Tatínek    Terezko! 
 
Petrovský se obo ří na Janka. 
 
Petrovský    Na řídil jsem ti, aby ses ho zbavil     
     a tys ho nechal jít. Poslal jsem t ě 
     pro d řevo, ale místo toho sis dal  
     v lese dostavení čko. To t ě bude stát 
     život! 
 
Petrovský obrátí svou pozornost k Terezce. 
 
Petrovský    Ale panenka je to p ěkná, jen co je 
     pravda. 
 
Petrovský štípne Terezku do tvá ře a všichni loupežníci se 
smějí. 
 
Terezka    Pus ťte, to bolí! 



21 

 

Janek Zkus jí n ěco ud ělat a p řerazím ti 
ruce! 

 
Petrovský se jen sm ěje. Terezka mu dá facku a vytrhne se mu.  
 
Petrovský    Au … ty zmije …  
 
Tatínek     Utíkej, Terezko. P řive ď dráby! 
 
Terezka se snaží utéct, ale v tom se z lesa vyno ří sedlák     
a Terezka mu vb ěhne p římo do náru če. 
 
Sedlák     Kampak utíkáš?! 
 
Terezka     Loupežníci! Musíme pro dráby! 
 
Terezka chce utíkat dál, ale sedlák ji nepustí. 
 
Petrovský    Jdeš jak na zavolanou! Tady holubi čka 
     nám cht ěla frnknout. 
 
Terezka     Vy pat říte k loupežník ům … 
 
Sedlák se za čne smát. 
 
Terezka     Po čkejte, až se to dozví drábové! 
 
Sedlák zkroutí Terezce ruku. 
 
Sedlák     Ty jim to nepovíš a tv ůj tatík taky 
     ne. O to se postarám … /k loupežník ům/ 
     Kamarádi, nevid ěli jste tady psa,  
     ko čku, kozu a kohouta? Už p ůl dne je 
     honím po lese … 
 
Petrovský    Te ď zapome ň na zví řata. Janek d ělá 
     potíže. M ěl jsi recht. Musíme se ho 
     zbavit. A tady pantáty taky. Žádný 
     sv ědky nepot řebujeme.  
 
Sedlák    /ukáže na Terezku/ A co s ní? 
 
Petrovský    Prodáme ji do Orientu. Za takovou  
     panenku dostaneme p ěkných pár zla ťáků. 
 
Terezka    To nem ůžete! 
 
Petrovský hodí sedlákovi provaz. 
 
Petrovský    Svaž ji. Aby nám zase necht ěla ulet ět.  
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Janek i tatínek cht ějí Terezku bránit, ale Kudli čka i Rabiját 
je pevn ě drží. 
 
Petrovský    Tak dost! Konec srandy! Ze všeho  
     nejd řív se zbavíme t ěch dvou! 
 
Ukáže bambitkou na Janka s tatínkem. Kudli čka a Rabiját se 
přikr čí a pak popostr čí Janka i tatínka blíž k Petrovskému. 
 
Petrovský    Potom se vrátíme do naší chalupy pro 
     peníze a pak pom ůžeme sedlákovi najít 
     tu jeho hav ěť zví řecí. 
 
Kudli čka    /vyd ěšen ě/ Ale co čert?!    
 
Sedlák    Jaký čert? 
 
Petrovský    Žádný čert není! /ke Kudli čkovi/ Mysli 
     na naše peníze! Chceš je tam nechat   
     a utýct?! 
 
Rabiját    A co ten pekelný jekot?! Samotný  
     Lucifer se usadil v naší chýši! 
 
Petrovský    Vsadil bych se, že si z nás tady Janek  
     d ělal špr ťouchlata a my mu na to  
     sko čili! 
 
Sedlák    No tak už st řílejte, Petrovský! 
 
Rabiját s Kudli čkou se nezdají p říliš p řesv ědčení, ale už se 
neodvažují protestovat. Petrovský namí ří bambitku na Janka.  
 
Petrovský    Podle loupežnických zákon ů t ě za  
     neuposlechnutí rozkazu a za d ělání si 
     špr ťouchlat, odsuzuji k trestu smrti 
     zast řelením velitelskou bambitkou! 
 
Už b ěhem řeči za čne mí řit Petrovský na Janka svým obvyklým 
způsobem. Kudli čka a Rabiját se p ři každém jeho slov ě p řikr čí 
a nakonec padnou k zemi. Janek toho využije, chytne  tatínka   
a oba utíkají z paseky zrovna ve chvíli, kdy Petrov ský 
vyst řelí. Terezka se vytrhne sedlákovi a pov ěsí se Petrovskému 
na ruku. 
 
Terezka     Ne!  
 

Tma 
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9. scéna 
 
Petrovský hvozd. Chýše loupežník ů. 
K loupežnické chýši p řib ěhne Janek. Podpírá tatínka            
a rozvazuje mu ruce. 
 
Tatínek     Už podruhé jsi mi zachránil život. Ale 
     co bude s Terezkou? 
 
Janek     /odhodlan ě/ Žádný strach, Terezku  
     zachráníme! 
 
Tatínek     Kdo ví, kam ji odvle čou. 
 
Janek     /sm ěje se/ P římo sem pantáto!  
     Podívejte, to je jejich chýše.  
 
Tatínek    Co když se sem nevrátí? Kde je pak 
     budeme honit? 
 
Janek    Nechali tady peníze … vrátí se pro n ě. 
     V ěřte mi, znám je. Čerta se bojí, ale 
     když by se mohli vykoupit z pekla, tak 
     budou smlouvat o každý m ěďák.  
 
Tatínek     Však by si peklo zasloužili! 
 
Janek    Na čerty já nev ěřím. 
 
Janek se opatrn ě p řiblíží k chalup ě a vejde dovnit ř. Najednou 
se ozve zašt ěkání a všechna zví řátka v chalup ě spustí k řik. 
Janek vyb ěhne ven a hned za ním zví řátka a pustí se do n ěho. 
Tatínek se nejd řív lekne, ale pak pozná svoje zví řátka. 
 
Tatínek     Bro čku! Zví řátka moje! 
 
Zví řátka okamžit ě poznají tatínk ův hlas. Nechají Janka na 
pokoji a p řib ěhnou k tatínkovi a vítají ho. Každý po svém. 
Janek se zvedne ze zem ě, ale Bro ček si toho hned všimne       
a zavr čí. I ostatní zví řátka se postaví výhružn ě p řed Janka. 
 
Tatínek     To je Janek. Toho se nemusíte bát. 
 
Janek    Vy ale umíte jednoho vylekat. Já m ěl 
     strach, že se tu vážn ě usadil čert.  
 
Janek si sedne na bobek a natáhne ruku k Bro čkovi. 
 
Janek     Ahoj, kamaráde … 
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Bro ček nejd říve ned ůvěřiv ě o čuchá Jankovu ruku a pak dá 
najevo, že se mu Janek líbí. Když to vidí ostatní z ví řátka, 
tak se s Jankem také p řivítají. Najednou Bro ček št ěkne. 
 
Bro ček     Kde je Terezka! 
 
Bro ček za čne čmuchat a hledat. 
Tatínek     Hledáš Terezku, vi ď? 
 
Jakmile Bro ček uslyš í Terez čino jméno, tak p řib ěhne           
k tatínkovi a k ňučí. 
 
Tatínek     Terezku unesli loupežníci. Tady Janek 
     nám ji pom ůže zachránit. 
 
Všechna zví řátka se podívají na Janka. 
 
Janek     Mám nápad! Pot řebujeme p řesn ě takové 
     pomocníky, jako jste vy.  
 
Tatínek    Janku, jeden z nás by m ěl dojít pro 
     dráby. My dva a zví řátka … to nebude 
     na loupežníky sta čit. 
 
Bro ček    /blafne/ To je pravda! 
 
Bro ček zašt ěká a zmizí v lese. 
 
Tatínek    Bro čku! Vra ť se! 
 
Janek    Nechte ho, pantáto! Loupežníci tu  
     budou každou chvíli. Schováme se do 
     chalupy a po čkáme na n ě. 
 
Všichni se schovají do loupežnické chýše. 
 

Tma 
 
 
10. scéna 
 
Petrovský hvozd. Chýše loupežník ů. 
Z lesa se vyno ří Rabiját. S p řipravenou bambitkou se blíží    
k chýši. Každou chvíli se zastaví a poslouchá. Nahl íží oknem 
dovnit ř, ale nikoho nevidí. Oto čí se k lesu a mávne na 
ostatní. Z lesa se opatrn ě vyplíží loupežníci a sedlák. 
Kudli čka za sebou táhne spoutanou Terezku. Petrovský kývn e na 
Rabijáta. Nazna čí mu, aby se podíval do chýše. Rabiját opatrn ě 
nakoukne dovnit ř, a když se nic ned ěje, zmizí uvnit ř. Najednou 
se z chýše ozve strašlivé kvílení a jekot. Zví řátka, všechna 
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najednou, za čnou m ňoukat, kokrhat a me čet. Rabiját vyrazí ze 
dve ří a s k řikem utíká. 
 
Rabiját     Čert! 
 
Petrovský    St ůj! 
 
Rabiját ale na nic ne čeká a mizí v lese. Petrovský je vzteky 
bez sebe. 
 
Petrovský    Zbab ělec! Packal! Budižkni čemu! 
 
Petrovský vytáhne bambitku a oto čí se na ostatní. 
 
Petrovský    Jdeme! 
 
Petrovský a sedlák ud ělají pár krok ů k chýši. Petrovský       
s nap řaženou bambitkou, sedlák s puškou. Kudli čka, který hlídá 
Terezku, pomalu couvá, aby byl od chýše co nejdál. Jak se 
Petrovský a sedlák blíží k chýši, tak se jejich odh odlání m ění 
ve strach. Oba se zastaví a oto čí na Kudli čku. 
 
Petrovský    B ěž první! 
 
Kudli čka    Pro č já?! 
 
Kudli čka se rozklepe, ale Petrovský na n ěho namí ří bambitku. 
 
Petrovský    Po čítám do t ří a pak si nep řej vid ět 
     ten tanec. Jedna, dva … 

Kudli čka    No jo, už jdu. 

Kudli čkovi nezbývá nic jiného, než p ředat Terezku sedlákovi   
a jít. Opatrn ě se blíží k chýši. V jedné ruce drží svoji 
bambitku a v druhé Jankovu. Ruce se mu t řesou. Když dojde až  
k chýši, tak se oto čí na Petrovského. Ten na n ěho zahrozí     
a Kudli čka už na nic ne čeká a zmizí uvnit ř. Znovu se ozve k řik 
a jekot. Z chýše vyb ěhne Kudli čka. 

Kudli čka     Čert! 
 
I Kudli čka chce zmizet v lese, ale chytí ho sedlák. 
 
Sedlák    St ůj, ty strašpytle a poslouchej! To 
     není čert. To jsou moje zví řata! 
 
Petrovský    Zví řata … Ud ělala z nás hlupáky! To 
     nám zaplatí! 
 
Sedlák    Polezte ven! 
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V tu chvíli zví řátka zase spustí povyk a vyská čou z chýše.  
 
Petrovský    /sm ěje se/ Vás se tak budeme bát! 
 
Sedlák     Kone čně s vámi zato čím, jak si  
     zasloužíte! 
 
Z chýše vysko čí Janek s tatínkem a mí ří na sedlá ka            
s Petrovským bambitkami, které uko řistili od Rabijáta         
a Kudli čky. 
    
Janek    Nejd řív budeš muset zato čit s námi! 
 
Jakmile Terezka uvidí Janka a tatínka, tak se snaží  dostat 
k nim. 
 
Terezka     Tatínku! Janku! 
 
Sedlák ji chytí. 
 
Sedlák     Kampak! 
 
Janek namí ří ob ě bambitky p římo na sedláka. 
 
Janek     Pus ť ji, nebo … 
 
Sedlák postaví Terezku p řed sebe tak, aby Janek mí řil na ni.  
V tu chvíli i Petrovský namí ří svou bambitku na Terezku. 
 
Sedlák     … nebo co?! 
 
Najednou se z lesa ozve bubnování, Bro čkův št ěkot a hromový 
povel.  
 
Dráb písa ř    Jménem zákona, zbran ě odhodit a ruce 
     vzh ůru! 
 
Všichni jsou p řekvapení. Loupežníci a sedlák se podívají, 
odkud povel zazn ěl. Toho využije Janek a p řitáhne Terezku 
k sob ě do náru čí. Sedlák tomu chce zabránit, ale zví řátka     
i tatínek se postaví neohrožen ě mezi n ě. Než sedlák           
a loupežníci sta čí vyst řelit, tak z lesa vyb ěhnou oba drábové. 
Sebou vedou i spoutaného Rabijáta. Drábové povalí l oupežníky  
a sedláka na zem. 
 
Dráb písa ř    /mí ří na Petrovského a Kudli čku/ Řekl 
     jsem, ruce vzh ůru! 
 
Loupežníci se zvednou na kolena a dají ruce nad hla vu. Dráb 
bubeník sebere pušku, kterou mu vzal sedlák. 
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Dráb bubeník    To jste si to zava řil, sousede!  
     Nejd řív krádež služební zbran ě a te ď 
     ješt ě spol čování s loupežníky! 
 
Sedlák     Já nic! Já … já … já jsem tady omylem! 
     /ukáže na Janka/ Zavolal vás Janek?! 
     Nev ěřte mu ani slovo! 
 
Dráb bubeník   Žádný Janek nás nevolal. Ale tady  
     Bro ček nedal jinak, než že musíme za 
     ním. A dob ře jsme ud ělali. P řišli jsme 
     práv ě v čas.   
 
Sedlák    /ukáže na loupežníky/ To všechno oni! 
     Já nic! 
 
Petrovský    Co to povídáš, ty zbab ěl če! Kdo nám 
     donášel? Kdo se s námi d ělil vo lup? 
 
Sedlák     /k dráb ům/ Nev ěřte jim! Já je v ůbec 
     neznám! 
 
Petrovský    Cht ěl po nás, abysme ho okradli!  
     /ukáže na tatínka/ Aby nemohl splatit 
     dluh! 
 
Janek     Má pravdu! M ůžu všechno dosv ědčit. 
 
Drábové se oto čí na Janka. Ten pustí Terezku a popojde        
k dráb ům. 
 
Janek  Byl jsem u toho, když se s námi sedlák 

domlouval. A taky když jsme p řepadli 
tady pantátu. Pat řil jsem             
k Petrovského band ě. 

 
Sedlák     Ty se opovažuješ sv ědčit proti mn ě?! 
     /k dráb ům/ Je to vojenský zb ěh. Jeho 
     potrestejte! Ne m ě, poctivého sedláka! 
     Janek by m ěl viset! Konejte svou  
     povinnost!  
 
Drábové se na sebe tázav ě podívají. Terezka, které tatínek 
zatím rozvázal ruce, se postaví p řed Janka. 
 
Terezka     /k dráb ům/ Mějte slitování! 
 
Tatínek     Je to dobrý člov ěk. Mn ě zachránil  
     život, pomohl Terezce … 
  
Dráb písa ř se podrbe za uchem. 



28 

 

Dráb písa ř    Co se píše v p ředpisech o zb ěhnutí    
     z vojny? 
 
Dráb bubeník    Nic! To nemáme v popisu práce.        
     A vojsko už stejn ě z kraje odtáhlo. 
 
Dráb písa ř    A co se píše o napravených   
     loupežnících? 
 
Dráb bubeník    /loví v pam ěti/ Napravení kapsá ři, 
     kasa ři … napravení loupežníci! Už vím! 
     Napravenému loupežníkovi m ůže být  
     ud ělena milost v p řípad ě, že se za 
     n ěho zaru čí nejmén ě jeden poctivý  
     člov ěk! 
 
Dráb písa ř    Máš n ěkoho, kdo se za tebe zaru čí? 
 
Janek    Nemám. 
 
Terezka     Já se za n ěj zaru čím! 
 
Tatínek     Já taky! 
 
Bro ček  Já jsem teda pes, ale se mnou taky 

můžeš po čítat! 
 
Ostatní zví řátka   S námi taky! 
 
Dráb písa ř namo čí brk v kalamá ři a za čne psát. 
 
Dráb písa ř    Napravený loupežníku Janku, protože 
     jsi prokázal, že se chceš polepšit    
     a zaru čil se za tebe tady pantáta     
     a jeho dcera Terezka,… 
 
Zví řátka     A my! 
 
Dráb písa ř    … ud ěluje se ti … jménem zákona …  
     milost! 
 
Dráb bubeník zabubnuje, dráb písa ř dá na lejstro d ůležit ě 
razítko a p ředá milost Jankovi.  
 
Sedlák    To nem ůžete! To je nespravedlnost! 
 
Dráb bubeník   Naopak. Je to p řesn ě podle zákona. 
     /ukáže na sedláka a loupežníky/ A vás 
     čty ři čeká obecní šatlava! 
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Drábové spoutají loupežníky i sedláka. Pak se posta ví do 
pozoru, srazí podpatky k sob ě a kývnou na pozdrav. 
 
Drábové    Jménem zákona! /k sedlákovi           
     a loupežník ům/ Jdeme! 
 
Dráb bubeník bubnuje do kroku. Dráb písa ř p řed sebou strká 
sedláka a loupežníky. Spole čně mizí v lese.  
  
Dráb písa ř   Raz, dva, raz, dva … 
 
Petrovský    Nestrkejte do m ě! 
 
Sedlák    Budu si st ěžovat! 
 
Tatínek obejme Terezku. Janek mezitím zašel do loup ežnické 
chýše a te ď se vrací s m ěšcem v ruce. 
 
Janek     D ěkuji ti, Terezko. I vám, pantáto.        
     A s prázdnou dom ů nep ůjdete. Tady máte 
     nazpátek všechno, co jsme vám já           
     a Petrovští vzali.  
 
Tatínek    D ěkuji ti, Janku. Podívej, Terezko, 
     te ď se m ůžeme vrátit dom ů.  
 
Terezka    A zví řátka s námi! 
 
Bro ček štouchne Terezku čumákem. Terezka se k n ěmu posadí     
a drbe ho za uchem. I ostatní zví řátka mají radost. Terezka se 
zvedne a p řistoupí k Jankovi.  
 
Terezka     A co ty, Janku? Kam p ůjdeš? 
 
Janek     /pokr čí rameny/ Nevím. Vydám se do 
     sv ěta a snad m ě n ěkdo p řijme do  
     služby. Za práci vzít umím. 
 
Janek zatahá Terezku za cop bez stuhy. 
 
Janek     N ěco pro tebe mám, Terezko. 
 
Janek vytáhne z kapsy stuhu. 
 
Terezka     … ale to je … 
 
Janek se sm ěje a uváže Terezce stuhu. 
 
Janek    Nechal jsem si ji pro št ěstí, ale  
     pat ří tob ě …  
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Terezka     Janku … 
 
Terezka v rozpacích skloní hlavu, ale nakonec si do dá odvahy  
a podívá se na Janka. 
 
Terezka     Poj ď s námi, Janku! Naše chaloupka je 
     malá, ale t ři se tam vejdeme. 
 
Janek     /pohladí Terezku po tvá ři/ A tob ě  
     nevadí, že jsem loupežník? 
 
Terezka se usm ěje. Vezme Jankovi lejstro s milostí a významn ě 
ho zvedne.  
 
Terezka     Napravený loupežník! 
 
Janek Terezku obejme. Tatínek i zví řátka po nich pokukují     
a usmívají se. 
 

Tma/Konec 


