1. Kšanda a Marína
(Marína a Kšanda se namazaní blíží k domovu, průšvih na obzoru)

Marína

Až zhubnu, tak ta tvoje ségra uvidí.

Kšanda

(čubrní do džbánku)
Maríno, my jsme to tátovi skoro vyzunkli.

Marína

.. vona má takový voči... až zhubnu...

Kšanda

Nezhebávej… to nedělej. Já to se ségrou nějak domluvím.

Marína

Ty její voči...

Kšanda

(čubrní do džbánku)
Je toho fakt málo.

Marína

Modrý...

Kšanda

... hnědý.

Marína

S tím se netrap...

Kšanda

Hele, já jí řeknu, možná ti dá.

Marína

A co? Já nic nepotřebuju...

…
Kšanda

(čubrní do džbánku)
To neprojde, dyť je to skoro prázdný.

Marína

Mně se chce... tak bysme to mohli doplnit, dyť je to vlastně ono...

Kšanda

No jo... asi jo...
(sundavají si kalhoty) teď je to vlastně výhoda, že táta ztratil chuť. (Vidíme džbán, do
kterého jdou dva čůrky z portálu.)

Marína

Jenom se trefit…

…
V rokli

(taneční parket bývalé Neumannovic zahradní restaurace, dnes rozpadlé trosky.
Tajemné místo klukovských dobrodružství a zakázaných lásek. Ve staré trubce mají
kluci skrýš.)
Kšanda

Dělej, musí tam bejt taky mapa. A baterka.

Marína

Dyť dělám. A nešil, sem do rokle si v noci netroufnou ani policajti.

Kšanda

Víš, co u nás bylo za zvířata? Musíme vzít kramle.

Marína

Známýho mýho fotra rozstříleli na hranicích.

Kšanda

Tak to měl blbý. Ale jinou možnost nemáme. V kriminále tě rozstřílejí na cucky.

Marína

(hledá v mapě) Vezmem to lodí.

Kšanda

To je blbost. Jak se dostaneš na loď?

Marína

Vezmem ségru.

Kšanda

Tvojí? Vždyť je jí dva a půl roku.

Marína

Né tvojí, né.

Kšanda

Jsi blbej, to už radši vezmu tu tvojí.

Marína

Dyť je hezká.

Kšanda

Prosímtě, nepoužitelná.

Eda

(vejde)
Zaplať pánbu. Tady jste. Všude vás hledám. Vy jste teda jelita.

Kšanda

Ahoj Edo, musíme zdrhnout.

2. závěrečná promluva

Kšanda

(z nahrávky)
A tak jsem potkal rock and roll, kterej tady se mnou zůstal, i když Bejby je dávno pryč.
Dneska už vím, že lajka to nepřežila. Kecali nám. Když jsme jí mávali do nebe, mezi
hvězdy, byla už dávno mrtvá. Asi nikdo jinej, ale já jo. Já vidim na nebi souhvězdí dvou
postav s kytarou a se psem.

3. píseň (hudební podklad na Youtube - Na počest hrdinům - Ivan Hlas)
(Na středu stojí k sobě zády Bejby a Kšanda, který už našel směr. Oba mají kytary a zatraceně jim to
ladí.)
Kšanda

Zavřete oči
většina z vás tak líp vidí
na školním dvoře stojí jen
jedinej strom
a pod ním holka
ještě se trošičku stydí
po první puse
myslí, že uslyší hrom.
A mindrák učitel
zírá jak kolem tančí
nejhorší banda
co tu kdy ve škole měl
jediná kytara

bohatě ke štěstí stačí
nejasně tuším,
že je čas, abych šel.
Tak zavři oči
většina z nás tak líp vidí
tenhleten příběh
se totiž opravdu stal.
Na počest „hrdinům“
co kdysi zbláznili lidi
před zhoubnou nákazou
necháme vyklidit sál.

