Salón původní tvorby 2021

FORTUNE TELLING ONLINE
(Teams hovor, věštec sedí u sebe v koupelně, za sebe si pověsil nějaký špatně vytištěný
mystický obrázek, aby se neřeklo, zpoza dveří je slyšet vysávání, které občas ustane,
ozývá se tahání vysavače a nadávání na manžela, že nic nedělá a doma oddře všechno
jenom jeho paní. Připojuje se zákazník. Vypadá to, že je někde ve skříni)
Věštec: Vítejte v mystickém Alvinově doupěti, kde nic není nemožné… Co pro vás můžu
udělat?
Zákazník: (Tiše) Dobrý večer.
Věštec: Dobrý večer, poutníče do světa tajemna! Jak ti může tento služebník pravdy
pomoci?
Zákazník: (Tiše) Cože?
Věštec: Cože?
Zákazník: (Tiše) Co jste to říkal?
Věštec: Můžete mluvit víc nahlas?
Zákazník: (Tiše) Však já mluvím nahlas…
Věštec: Nemáte vypnutý mikrofon?
Zákazník: (Tiše) Cože? Jo, to bude asi tím. (Vypne si mikrofon)
Věštec: Vidíte! To jsou mé věštecké dovednosti v praxi! Takže… Co vás trápí? (Zákazník
se snaží mluvit, není ho ale slyšet. Líčí tragédie svého života, není ho slyšet, pomalu
začíná brečet) Já se omlouvám, že ruším, ale neslyším vás…
Zákazník: (Je pořád ztlumený, ale evidentně se snaží mluvit víc a víc nahlas. Omylem
zavadí o tlačítko mikrofonu a je slyšet, jak křičí) …slíte vážně! Já se snažím, aby o tom
nikdo nevěděl! Jste spokojen? Stačí vám to takhle!
Věštec: No tak se uklidněte. Konečně se slyšíme… (Začne míchat karty na Uno) Na co se
chcete zeptat Alvina a jeho spirituálních karet?
Zákazník: (Uklidní se) Takže. Chtěl jsem se… (Všimne si, že míchá Uno, na chvíli se
zarazí, pak ale zase pokračuje) Chtěl jsem se zeptat na manželství. Víte, moc nám to
s ženou poslední měsíce neklape. Oba jsme pořád doma, ta karanténa. Navíc ona pořád
říká, že jen utrácím za blbosti.
Věštec: To si nemyslím, ale naprosto vás chápu.
Zákazník: Ale poznal jsem jednu slečnu…
Věštec: Někde v baru?
Zákazník: Ne, to už bylo za pandemie. Bylo to v práci. Okamžitě jsem se zamiloval do
její ikonky. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli mám opustit ženu.
Věštec: Tak se na to podívejme. (Vytáhne kartu Stojíš) Stojíš. Tak to nepůjde. Karty to
říkají jasně.
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Zákazník: A neznamená Stojíš něco jiného?
Věštec: Ne! Určitě ne! To by nedělalo dobrotu.
Zákazník: Tak dobře no… Když to říkají karty. A co moje žena? Bude pořád stejná? Víte,
jsme spolu jen chvíli, vlastně od léta, kdy konečně na chvíli povolili ty větší svatby.
Věštec: (Vytáhne další kartu) Je to jasné! Všechno bude krásné. Reverzní karta! Celé
vaše manželství se otočí vzhůru nohama!
Zákazník: Takže budeme konečně zase šťastní?
Věštec: Nebo si vaše žena najde někoho jiného. To těžko říct. Ale karty nelžou. Karty
rozhodně nelžou.
Zákazník: Aha… Takže mám opustit tu slečnu a žena zas možná opustí mě?
Věštec: (Vytáhne další kartu) Aha… aha… Už to vidím… Už to vidím! Ber dvě! Takže si
radši udržte obě.
Zákazník: Jakože co kdyby si to karty rozmyslely? (Směje se)
Věštec: (Ze zdvořilosti se taky směje) Možná. (Smrtelně vážně) Nebo kdyby vaše žena
brala dva. Ale to pak přijde prašť jako uhoď a budete ještě rád, že jste si nechal i tu
druhou.
Zákazník: Tak to jsem se toho moc nedozvěděl.
Věštec: Pardon, to víte, máme zavřeno, věštím z koupelny a svoje karty mám v práci.
Tak dělám, co můžu, abych uživil rodinu. To ta korona.
Zákazník: A můžete mi teda alespoň říct, kdy ta skončí?
Věštec: Ale samozřejmě! (Míchá karty) Nemusíte mít strach, v Uno jsou karty jen do
devítky, takže dýl jak devět měsíců to nebude (zasměje se, zákazníkovi to rozhodně
vtipné nepřijde, tak se i on smát přestane) Takže co tu máme? (Vytáhne kartu) Plus
čtyři… Tak to není tak hrozné. (Vytáhne další) Zase plus čtyři. (Vytáhne další) Plus
čtyři. (Vytáhne další) Další plus čtyři. Ale v klidu, v balíčku jsou jen čtyři! (Vytáhne
další) A sakra (Otočí kartu a na ní je přilepené Bang!)

