
POSLEDNÁ VEČERA 
Alias pri tomto aj Ráchel skapala 

 
Žena si točí prstene na ruke. 
Žena:  Podviedol si ma niekedy? 
Muž klepká prstami po stole. 
Muž:  Nie. Ty mňa? 
Žena rukami príde bližšie k mužovi. 
Žena:  Nie... Keby som ťa podviedla, hneval by si sa? 
Muž položí ruky na ženine. 
Muž: Je mi to jedno. Ja ťa už súdiť nevládzem. 
Žena odtiahne ruky. 
Žena: Hm! 
Príde Strašík, dvakrát zatlieska – objaví sa fľaša a poháre, pár má naliate. 
Muž:  My sme si nič nevypýtali! 
Pár si počas nasledujúcej repliky vezme do rúk poháre.  
Strašík: No v tom prípade je to pozornosť podniku! A nemusíte sa ani báť, že by vás zajtra 

bolela hlava. Hahaha! 
Strašík im vezme ruky, aby si štrngli. Pár sa napije.  

No to je hneď romantickejšie. 
Strašík prejde rukou ponad sviečky, ktoré sa rozsvietia. 
 Ah! 
Strašík tleskne – menu príde našikmo na stôl. Strašík im podá menu. 
 Nech sa páči! 
Pár si vezme menu. Žena prstom prechádza po riadkoch. Muž ho drží v ruke. 

Môžem vám ponúknuť panna hrobu... 
Strašík ukáže na položky v menu. 

...alebo polievku z ryby fugu? Tá je náš bestseller! 
Muž: Po niečo otrávené nemusím ani ďaleko chodiť... 
Žena ho udrie. 
 Au! 
Žena: Hneď by som ťa s ním podviedla! Ospravedlňte ma. 
Žena odchádza na toaletu. 
Muž: Uži si to tam ty... ty... ja... kebyže skapem ani si to nevšimne. 
Strašík: To nevieme, kým to neskúsime. 
Strašík šepká mužovi plán do ucha. 
 ...a potom... budete, že akože kaput... uvidíme... 
Muž: Mhm. Mhm. 
Počuť ako sa žena vracia zo záchoda. Muž sa zvalí na stôl – hrá sa na mŕtveho. Žena si sadne a ukáže 

na muža. 
Žena: Čo je to s ním? 
Strašík: Váš bývalý manžel zomrel od žiaľu za vami! A my môžeme byť konečne spolu 

drahá! 
Strašík chytí ženu za ruku, flirtujúco pohadzuje plieckami a začne sa so ženou muckať. 
Žena: Ruky preč ty strašidlo! Práve mi zomrel manžel! 
Muž sa preberie. 
Muž: HA! Tak by si ma nepodviedla!  
Žena umrie od ľaku. Muž ukáže na ženu. 

Čo je to s ňou? 
Strašík sa „usadí“ na ženinej hlave.  
Strašík: Vaša manželka od ľaku z nášho kúsku zinfarktovala! Hahaha! 
Strašík sa vráti na svoje pôvodné miesto. 

Čo by ste povedali na otrávený raw-žena steak s ricínovou omáčkou? 



Muž naprázdno preglgne. 
 

 


