
POSLEDNÁ VEČERA – SCENÁR 
 
POSTAVY: 
Žena  Emily Drobňáková 
Muž  Tomáš Bognár 
Strašík  Ráchel Rimarčíková (hlas: Marek Lupták) 
 
Pár sa na seba nervózne pozerá. 
Žena:  Povedz niečo. 
Muž:  O čom chceš teraz diskutovať? 
Žena:  Podviedol si ma niekedy? 
Muž:  Nie. Ty mňa? 
Žena:  Nie. 
Pauza 
Žena:  Ani nemáme, na čo na staré kolená spomínať. 
Muž:  Prepáč, že som ťa nepodviedol. 
Žena:  Kedy už príde? 
Muž:   zalúska vo vzduchu 
Strašík:  priženie sa, položí na stôl chlebík v košíku 
  Nech sa páči, niečo na pitie? 
  odíde 
Muž:  Tak takto nás „zaopatria“. 
Žena:  Musíš sa ešte aj teraz ľutovať?! 
Muž:  Ale veď ty sa... Vieš čo? Prepáč. 
Žena:  Hm! 
Pauza 
Žena:  S tebou skapem od nudy, ani si nemusím objednávať. 
Strašík:  opäť sa priženie 
  Čo to bude? Zjedli ste menu od nedočkavosti? 
Muž:  Žiadne sme nedostali. 
Strašík:  ÁÁÁ. Hneď som späť. 
Žena:  Keby som ťa podviedla, hneval by si sa? 
Muž: Je mi to jedno. Ja ťa už súdiť nevládzem, aj tak sme už na smrteľnej posteli. 
Strašík: prinesie borovičku, naleje im do pohárov, rozdá menu 
Žena: Ja toto piť nebudem. 
Strašík: Veď ste si to vypýtali... 
Muž: My sme si nič nevypýtali! 
Strašík: No v tom prípade je to pozornosť podniku. Aspoň sa nemusíte báť, že by vás zajtra 

bolela hlava. Hahaha! 
 vezme im ruky, aby si štrngli 
 No to je hneď romantickejšie. Ah! 
 zapáli sviečku na stole 
 Nech sa páči! A teda ako si želáme umrieť? 
Muž: Je ópiovo-čerešňový koláč bezlaktózový? Nechcem sa predtým no... zosrať. 
Žena: Aj tak máš na sebe plienku. 
Strašík: Bohužiaľ nie. Môžem vám ponúknuť kyanidový cookie alebo rybu v plaste 

s arzénom? Tá je náš bestseller! 
Muž: Nijak ma to neoslovilo... 
Žena: Prečo si taký vyberavý?! Čo šéfkuchárove špeciality? 
Strašík:  Pochvaľovanou sa stala muchotrávková praženica... 
Muž: Nemôžete poslať do kuchyne moju ženu? Mám taký pocit, že čohokoľvek sa 

dotkne, ma otrávi skôr ako vaše špeciality. 
Strašík: Hneď sa spýtam! 



 odíde 
Žena: Čo to malo znamenať, ty starý chrapúň? 
Muž: Pozri sa na seba aká si otravná. Si staré ježibabské mäso! 
Žena: Tak im rozkáž nech ti uvaria na poslednú večeru mňa! Hm! 
Muž: Fuj! Teda, milujem ťa drahá... Si jednoznačne na... ehh... zožratie. 
Strašík: Vraj nie, ale tu máte ďalšiu ako pozornosť podniku. 
 položí na stôl ďalšiu fľašu borovičky 
 pár sa napije 
Žena: Ja ťa podvediem! 
Muž: A s kým? 
Žena: S ním! 
 ukáže na Strašíka 
Strašík: So mnou? 
Muž: Nechcem nič hovoriť, ale viac rozumu by si mala, keby si ma podviedla so mnou, 

keď dostanem Alzheimerov záchvat. 
Žena: Oproti tomuto kentaurovi si ty len obyčajný dostihový kôň. 
Strašík: Kentaur! 
Muž:  Ale heš od mojej manželky ty mátoha! 
Strašík:  Až kým vás smrť nerozdelí! Hahaha! 
  odíde 
Muž:  A to zas ako myslel?! 
Žena:  Ty si si ma nebodaj vzal aj po smrti? Tak sme sa nedohodli! 
Muž:  Takže sa so mnou chystáš rozviesť? Po 50 rokoch spoločného života? 
Žena:  Chystám sa skapať, Rómeo. 
Strašík:  príde vyfešákovaný, donesie väčšie poháre a nalieva páru, povzdbudzuje ich pitiu 
Muž:  Ty krpatá stvôrka! Keď dáš ruku na moju ženu... 
Strašík:  Až po poháriku, dobre? 
Žena:  Ja sa asi pozvraciam... 
  odíde zvracať 
Muž: Uži si to tam ty... ty... ja... ja vlastne neviem prečo sa s ňou hádam. Kebyže skapem 

ani si to nevšimne. 
Strašík: To nevieme, kým to neskúsime.  
 pošepká mužovi plán do ucha 
 šššš... a potom... šššš... budete, že akože kaput... šššš... uvidíme... šššš... 
Muž: Mhm. Mhm. 
Žena: vracia sa zo záchoda 
Muž: Mám pre nás takú hru drahá! Kto vypije viac! 
 Naleje im 
Žena: Ty si fakt osprostel, teraz som si vyvrátila žalúdok a už do mňa leješ zas! 
Muž: Jak za mladi! Veď je to naša kapurková... Nazdravie! 
Žena: pristúpi, štrngnú si 
 Obaja pijú do dna, jeden druhý, tretí pohár 
Strašík: Výborné! Skvostné! Nezabudnuteľné!  
Muž:  zvalí sa na stôl 
Žena: Prehral si! Hahahaha! Ty chruňo ožratý! Korheľ kostnatý! Čo simuluješ! Haló! 

Vyhrala som! Vyhrala! 
Strašík: pozrie sa na muža 
 Musím vám oznámiť smutnú správu: váš manžel je už bývalý, teda po smrti! 
Žena: Takže...  
Strašík: Takže môžeme byť konečne spolu drahá! 
 Začne sa s ňou muckať 
Žena: Ruky preč ty strašidlo! Práve mi zomrel manžel! 
 Plače 
Strašík: A nie je to to, čo sme chceli? 



Žena: A kto mi teraz bude liezť na nervy? Ha? A komu budem môcť hovoriť o tom aká 
som bola krásna, lebo si už nepamätá ako som bola šeredná! Ja ho milujem! 

Muž: HA! 
Žena: Preboha! 
Muž: Tak by si ma nepodviedla! 
Žena: umrie od ľaku 
Muž: Čo je to s ňou? 
Strašík: Musím vám oznámiť smutnú správu: vaša manželke je už bývalá, teda po smrti! 

Najkrajší infarkt aký som kedy videl! 
Muž: Takže... 
Strašík: Takže šéfkuchár povedal, že vaša žena môže do kuchyne až po smrti. Dáte si teda 

manželku na ortuťovo? Alebo ponúknem raw-žena steak s ricínovou omáčkou? 
Muž: Steak poprosím.  
Strašík: odtiahne ženu na gril 

THA ENDO 
 


