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Autorské práva 

 Autor povoľuje držiteľovi tohto divadelného textu bezplatne použiť toto dielo. Povolený rozsah 
použitia: naštudovanie a uvedenie hry. Je zakázané dielo zásadne meniť, vydať v tlačenej podobe, 
uverejniť na internete alebo zverejniť hocijakým iným spôsobom, ako je povolené. 
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ŽENA: Róbert pohni sa. Ešte musíme ísť do Teska, do Kauflandu, do Billy, do 

Carefouru, do Auparku, do Lídla, do Metra, do Hypernovy, do Maxu... 
MUŽ: Je to nutné Klára? To musíme obehať všetky hypermarkety v meste? 
ŽENA: Keby si zarobil na auto, nemuseli by sme sa takto peši terigať. Všade sú 

akcie, musíme všetko postíhať, poďme. Kde je Nikola? 
MUŽ: Teraz tu bola. 
ŽENA: Ja z toho decka zinfarktujem. (Kričí.) Nikolá! – Nemôžeš na ňu dávať 

chvíľu pozor? 
MUŽ: Teraz tu bola. – Nikola! – A už ide. 
ŽENA: To je hrozné, jeden horší ako druhý. Ja sa tu môžem aj zodrať. Prosím ťa, 

Nikolka, drž sa s nami, lebo sa stratíš. 
NIKOLA: Mami, ja chcem zmrzlinu. 
ŽENA: Neprichádza do úvahy. Je zima. 
NIKOLA: Mami ja chcem zmrzlinu. 
ŽENA: Nič nedostaneš. 
NIKOLA: Zmrzlinu... 
MUŽ: Klára, tak jej kúp jednu malú. Kto to má počúvať. 
ŽENA: Žiadne také. Je zima. Zasa ju bude bolieť hrdlo. Ty s ňou nebudeš behať po 

doktoroch. 
NIKOLA: Zmrzlinu... 
MUŽ: Ale Klára. 
ŽENA: Nie. 
NIKOLA: Zmrzlinu. 
MUŽ: Klára... (Naťahujú sa.) 
BABKA: Čo to robíte s tým dieťaťom? 
ŽENA: Nestarajte sa stará paprika. 
BABKA: Budem sa sťažovať na sociálke. (Odíde. Oni odídu na opačnú stranu. 

Nechajú tam igelitky. Babka sa vracia. Hrabe sa v taškách.) Mlieko – 
polotučné, granko, múka, olej – samé užitočné veci. (Vezme tašky a odíde. 
Oni sa vracajú.) 

ŽENA: Ste spokojní? – Kde mám tašky? 
MUŽ: Ja neviem, kde si si ich položila. 
ŽENA: To určite tá stará paprika. Za ňou! (Odídu.) 
 


