Ako Ondro Strach o strach prišiel
(jednoaktovka)
Napísala Lucia Jaďuďová, 14 rokov, GJT Banská Bystrica,
jadudova.lucia@gmail.com
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Osoby:
MUDr. Ondro Strach – primár na psychiatrii
Eva Vynachádzavá – sestrička na psychiatrii
Angela de Špekulando - jasnovidka a zároveň pacientka na psychiatrii
Prof. Dušan Geniálny - geniálny vedec a zároveň pacient na psychiatrii

Dej sa odohráva v kancelárii primára psychiatrie v nemenovanej nemocnici na
Slovensku.

1.výstup (primár, sestrička)
Strach: (sedí za stolom, má strach, k sestričke)
Evička, prineste mi neurol.
Vynachádzavá:
Pán primár, toto nie je riešenie hltať stále pirule. Vám ozaj nemusím hovoriť ako
človeku z nich po čase začne zašibávať.
Strach:
Vám sa to povie, ale čo mám robiť? Idem sa zblázniť od strachu, že ma tesne
pred penziou odvolajú z primárskeho postu. Z čoho mám potom platiť na tie
moje deti. Musel by som na staré kolená zobrať aj nočné.
Vynachádzavá:
To je smiešne mať takýto panický strach, že Vás odvolajú. Nechápem, kde ste
nabrali takú hlúposť? A nebuďte taký vytrasený ako cigareta. Už sa začína
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šuškať, že to priezvisko vám náramne pristane. Vraj, doktor Strach má strach.
(smiech)
Strach:
Ešte vy sa mi posmievajte. Viete ako začnú tie moje bývalé ženské vyvádzať,
keď nebudem platiť dobré alimenty? Hrôza, čo i len pomyslieť.
Vynachádzavá:
Jáj, môj milý, to ste si mali rozmyslieť pred tým a nie toľko detí narobiť.
(smiech)
Strach: (rezignovane)
Hormóny sa zbúrili. (podráždene) Tak, kde je ten neurol?
Vynachádzavá:
Pán primár, navrhujem vám inakšie riešenie na strach, ako tie hnusné pilule.
Na starosť ste načisto osprosteli, že neviete ani rozmýšľať..
Strach:
Dúfam, že nenavrhujete psychoterapiu. Ešte to tak! Viem, koho som prijal.
Diletanti!
Vynachádzavá:
Taká sprostosť, by ma ani vo sne nenapadla. Nie som včerajšia, o primariáte
viem viac ako vy. Ale, čo takto dať si vyveštiť, či vás odvolajú alebo nie? Aspoň
vás tie návaly paniky prejdú.
Strach: (rozčúlene)
No, už len toto. Nielen, že hovoria, že Ondro Strach má strach, ale ešte by sa
posmievali, že som na psychiatrii o zdravý rozum prišiel.
Vynachádzavá: (smiech)
Choroba z povolania. To nie je zlé. Už zasa začínate mať zmysel pre humor.
Strach: (podráždene) Eva!
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Vynachádzavá: Pán primár, keby ste mi stále neskákali do reči, tak, sa
dozviete...
Strach: (skočí jej do reči) Už som ticho.
Vynachádzavá:
Máme tu pacientku Angelu de Špekulando, tú jasnovidku, čo je veštica, či čo, no
skrátka, vyveštila už temer polovici ľudí v nemocnici a vždy sa to splnilo.
Strach: Ktorá to je?
Vynachádzavá:
Tá fešanda s dlhými vlasami, čo jej nevieme zistiť diagnózu.
Strach: (so záujmom)
Tá ženská, to je zaujímavý prípad...
Vynachádzavá: (skočí mu do reči)
...no, ale som nedopovedala. Na protialkoholickom je zasa, ten vedec profesor
Geniálny a on vie tie predpovede matematicky dokázať. Sú fantasticky zohratí.
Profesor už začal pracovať na dajakej teórii, a načisto prestal mať depresie.
Strach:
Správne som pochopil, Evička, vy navrhujete, aby mi vyveštili a mne bude
trochu lepšie? A preto mám počúvať dvoch bláznov?
Vynachádzavá:
Pravdaže! Aspoň nebudete mať pocit neistoty, lebo asi z tohto vás máta strach.
(posmešne) Alebo sa bojíte svojich bývalých mileniek? (smiech)
Strach:
Toto ozaj netuším. A to mám vysokú školu, ale nie patent na rozum.
Vynachádzavá:
Tak čo, veštenie alebo pilula?
Strach:
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Eva, je to strašná somarina, ale skúsim to.
Vynachádzavá: (smiech)
Hurá.! Vidíte , ani to veľmi nebolelo. (odchádza)
Strach: (vnútorný monológ)
Ale nakoniec, v pracovnom čase dať si vyveštiť, nie je až taká sprostosť. Veď je
to aj tak jedno. Klebetám nezabránim. (klepanie na dvere) Ďalej.

2. výstup (primár, sestrička, jasnovidka, vedec)
Vynachádzavá, de Špekulando, Geniálny: (prichádzajú)
Vynachádzavá:
Pán primár, tak som vám ich priviedla a už aj utekám, telefóny dnes zvonia ako
keby išlo o život. (odchádza)
Strach:
Posaďte sa. Dáte si niečo?
De Špekulando:
Ďakujem, ale pri práci nikdy nepijem.
Geniálny:
Ja by som si dal škótsku s ľadom.
Strach: (prekvapene)
Geniálny:
To bol vtip.
Strach:
Zavolal som si vás, nie ako pacientov, ale ako odborníkov. Moja sestrička vás
vychválila do nebies... Mám problém, z ktorého... (rozmýšľa)... ako by som vám
to povedal...
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De Špekulando: (skočí mu do reči)
... máte strach z toho, že vás idú odvolať, preto sa napchávate tabletkami a vaša
sestrička, pani Eva, sa už na to nemôže dívať a preto nás tu s pánom profesorom
doporučila. Vynechala som niečo?
Strach: (prekvapene)
Ste úžasná! Vy ozaj musíte byť jasnovidka.
Geniálny: (posmešne)
To bola len ukážka analytického myslenia, pán primár.
De Špekulando:
Takže, chcete vedieť o svojej najbližšej budúcnosť čo najviac. Mýlim sa?
Strach: Nie, máte pravdu. Pustite sa do toho, v mene božom.
De Špekulando: Pán profesor, si pripravený?
Geniálny: Moja milá, pri tebe vždy!
De Špekulando: Pán primár, zahráme si spolu šach.
Strach: Ale ja neviem hrať šach. Čo teraz?
De Špekulando:
To nie je o šachu, ale o inej dimenzii. Aby som videla len vašu budúcnosť,
musíte mi sám otvoriť dvere . Budete myslieť na svoj problém a posúvať
figúrkami ako vás napadne. Môžete dať na čierne alebo na biele pole. Je to také
jednoduché.
Strach:
(celý nesvoj) Hádam to zvládnem. Naposledy som mal takýto strach pred
štátnicami.
Geniálny: Angelka, som pripravený.
De Špekulando: Pán primár...
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Strach: (pohybuje figúrkami po šachovnici)
De Špekulando: kôň na B6, veža na D7, strelec na A4, kráľovná na F4, ....
(viacej možností)
Geniálny: (podrobne zapisuje ťahy)
De Špekulando: Stačí!
Geniálny: (nič si nevšíma a niečo počíta)
Strach: (vystrašene) Stalo sa niečo?
De Špekulando: (teatrálne)
Už to vidím! Hýbe sa pod vami stolička, ošarpaná, vstávate z nej, ona padá,
odchádzate.
Strach: ( má strach)
De Špekulando:
Kráčate po rebríku. Nie! Sú to mramorové schody. Idete hore, vyššie a vyššie,
na vrchol. Pozeráte sa dolu na mravce, chaoticky pobehujú. Na tvári úsmev od
ucha k uchu. Pán primár, mali ste pravdu, nebudete už primárom.
Strach: ( so strachom ) Ja som to vedel.
De Špekulando: (zvýši hlas)
Ešte som neskončila. Povýšite, stanete sa ministrom.
Strach: (prekvapene)
Chcete mi povedať, že sa stanem ministrom? ( smiech) Ja?
De Špekulando:
Áno, vy. Niekomu ste v minulosti zachránili život a ten sa o to postaral.
Geniálny:
Angelka, má veľkú pravdu. Podľa výpočtov, ako ste ťahali figúrkami, otvárali
ste do ďalšej dimenzie tie správne dvere. Vyšli mi len samé kladné výpočty vo
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vysokých hodnotách. Nebudem vás zaťažovať podrobnosťami, (posmešne) aj
tak by ste to nepochopili.
Strach: Neviem čo mám na to povedať. Zaskočili ste ma.
De Špekulando:
Videla som to. Šach neklame. Nemusíte brať lieky a o chvíľu radšej strieľajte
šampanským. Povýšite. Bude tu plno radosti.
Strach:
Fakt mám pocit, že som na psychiatrii. Primár si dá veštiť budúcnosť, svojim
pacientom.
De Špekulando: (urazene)
Nemusíte tomu veriť, ani sme to nečakali. Budúcnosť nám dá za pravdu. Bude
najlepšie, keď už pôjdeme. A, gratulujem! (odchádzajú)

3.výstup (psychiater, sestrička)
Vynachádzavá: (pribehne bez klopania)
Takáto novina. Pán primár, gratulujem! Je toho celá nemocnica. Tak, nemala
som pravdu? Žiadne pilule, lebo to môže byť úplne ináč.
Strach:
Eva, čo to trepete. Hádam nebudem veriť bláznom, ktorí sa tvária, že mi veštia?
(zarazene) A ako to, že už to vie celá nemocnica? Veď, len pred chvíľou odišli
odo mňa.
Vynachádzavá:
Čo to vravíte? Tak vám to aj vyveštili? (šťastná, smiech) Nevravela som, že sú
úžasní.
Strach: (nechápavo)
Asi som jeleň, lebo nič nechápem.
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Vynachádzavá: Je to také jednoduché. Volala vaša manželka, ale práve vám
veštili budúcnosť, tak som prebrala odkaz. Minister zdravotníctva odstúpil
a premiér médiám oznámil vaše meno, ako jeho nástupcu. Všetci vyvolávajú k
vám domov, lebo máte vypnutý mobil. Pán primár, je to úžasná správa.
Upratovačku som poslala po šampanské. Dnes to tu poriadne roztočíme. Môj
primár bude ministrom, musím zavolať mužovi. Tú nafúkanú Zdenu zo
sekretariátu šľak trafí. Ja mám takú radosť. (odchádza)
Strach:
Takže, veštba bola pravdivá. ( smiech) To mi spadol kameň zo srdca. Hneď sa
mi ľahšie dýcha. Kto ho vie, čo už len teraz budú po nemocnici klebetiť?
Vlastne je mi to jedno. Ale, už nikto nebude hovoriť, že Ondro Strach má strach.
Kto by si to dovolil k ministrovi? To oni budú mať strach! Ja, Ondro Strach , im
začnem naháňať strach, ale len menom, (zamyslí sa) alebo funkciou? (smiech).

Koniec
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