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Postavy:
Angela
Kamila
Rudolf
Unisex

Scéna 1

Angela sedí za notebookom a niečo v ňom hľadá a číta.
Angela: mrmle si popod nos, ťuká do notebooku
Rudo: Angelaaa? Nevidela si moju kockovanú košeľu? Také oné také vrecká
divné mala?
Angela: Nie. Prečo?
Rudo: Prečo asi? Neviem ju nájsť a potrebujem ju zajtra do práce. Mám pocit,
že som ju naposledy videl vedľa tvojej gitary. Nie je to divné, že sa hentaké veci
dejú?
Angela: Neviem Rudko. Kľudne sa choď pozrieť do mojej izby.
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Kamila: otvára dvere a prichádza s nákupom Ahojte! Akoo? Bola som nakúpiť.
Ahoj moja. Víta sa s Angelou. Mám stráášny deň. Bola som s mamou. Nejako na
tom zdravotne nie je dobre. Vkuse sa sťažuje, že ju niečo bolí. Kde je Rudo?
Angela: Hľadá nejakú košeľu.
Rudo: Máš tam strašný bodrel. Ako hentam vôbec môžeš žiť? Ahoj Kamila. Zvíta
sa s ňou. Každopádne nič som nenašiel.
Kamila: Hľadáš tú červenú kockovanú?
Rudo: Áno
Kamila: Dala som ju do špinavého. Bola od kečupu.
Rudo: Ooo ďakujem Kamilka, si poklad. Objímu sa.
Angela: niečo ju zarazí na notebooku Ľudia... Poďte sem.
Rudo: Čo sa stalo Angi? Podídu k nej.
Angela: Niekto mi napísal mail, že ho zaujal náš inzerát o hľadaní nového
podnájomníka.
Kamila: Heej? A kto to je? Poznáme ho?
Rudo: Jo konečne! Čítaj nahlas.
Angela: mrmle si. Je to divné. Dobrý deň, rád by som reagoval na váš inzerát,
ktorý som našiel na sociálnej sieti bla bla bla. Zaujala ma poloha bytovej
jednotky... čože?
Kamila: Je to chalan?
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Rudo: Ale no táák. Ja už som sa tešil na peknú ženskú.
Angela: mrmle si ... nerada o sebe zverejňujem osobné informácie..
Kamila: Prečo teraz použil ženský rod, keď je to chalan? A ako to, že nám
o sebe nič nechce povedať? To je predsa neprípustné! Ja som vám hovorila:
Nevláčme si sem nejakého cudzieho úchyláka, čo nás v spánku všetkých
pozabíja.
Rudo: Kamila! Hádam nemáš také predsudky. Možno je to dajaká pekná baba,
možno trochu tajomná, ale to je náhodou sexy, to mužov priťahuje.
Angela: mrmle ... potrebujem sa nasťahovať už napozajtra. Jedinou mojou
požiadavkou je osobitná izba..
Rudo: Ale miesto sa nájde i v mojej izbe. Napíš jej, že nech sa tým netrápi, ja sa
o ňu postarám.
Kamila: Preboha, hádam nie si taký naivný! Angela mi dá určite za pravdu, že si
hneď nenasťahujeme do bytu potmehúdskeho kriminálnika. Odpíš mu, že nech
nás neťahá za nos, že žiadne také... my sa potrebujeme najprv osobne stretnúť
a prediskutovať veci.
Rudo: Ja mám konečne šancu spoznať milé dievča a znova začať vzťah, a ty mi
to chceš pokaziť! Nebuď taká negatívna. Ver ostaným, sme mladí spontánni
ľudia, tak ako i určite ona. Ukľudni sa. Veď čo zlé sa môže stať? Voľnú izbu
máme, uvidíme ako to pôjde. Len jej odpíš Angela, že nie je problém.
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Kamila: Rudo, to nemyslíš vážne! Angela povedz niečo aj ty.
Angela: Podľa mňa obidvaja zveličujete. Mne je to úprimne jedno, ale nevidím
v tom nejaký zásadný problém. Izbu máme, človek, podľa toho čo čítam vyzerá
solídne, príde, uvidíme. Aj mne je to trochu divné, že ani nepovie meno alebo
čo robí, ale čo už. A aj tak možno, keď uvidí vás dvoch, tak sa otočí na päte
a nikdy sa nevráti. Podľa mňa – dajme mu šancu. Tak čo, bude čudný, aj my
sme.
Kamila: Ale nie sme tajnostkári! Ach, dajte na moje slová...
Rudo: Ja už som sa vyjadril. Na pozajtra bude prichystaný uvítací výbor. A teba
Kamila, ešte presvedčím. Neboj.
Kamila: Len aby, len aby ...

Scéna 2

Angela vyberá z trúby koláč, Rudo nalieva víno a Kamila si pripína náušnice.
Angela: Ooo, koláč je hotový a nechcem sa chváliť, ale vyzerá úžasne! Auu, ale
je horúci.
Rudo: Ukáž, pomôžem ti. Vyzerá to akoby sme niečo oslavovali!
Angela: Veď aj oslavujeme. Naše spoločné bývanie! Síce trošku neskôr, ale
predsa len, a čerešnička nakoniec bude nový podnájomník.
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Spoločne koláč položia na stôl, objímu sa okolo pliec a pozerajú sa na hostinu na
stole.
Kamila: No, len aby to nebola nejaká trpká višňa! Každopádne, musím povedať,
že sa koláč podaril, Angi. Pokiaľ bude chutiť tak dobre ako vyzerá, tak sme
vybavení.
Rudo: Syrovú misu v chladničke mám vybrať tiež?
Kamila si to stola zoberie pohár vína a napije sa.
Angela: Nepi to! To je predsa pre hosťa. Teda pre hostku.
Rudo: A čo keď nepije? Mali by sme vybrať aj nejaký džús!
Kamila: A kedy to má vlastne prísť? Nemešká už náhodou?
Angela: Zdá sa mi...
Zazvoní zvonček na dverách.
Angela: ... že toto bude on/ona! Okej, sme ready? Rudo, ty ju hneď nebaľ!
Rudo: V žiadnom prípade. Žmurkne.
Angela: A ty, Kamila, naňho nehádž nevraživé pohľady.
Kamila: V žiadnom prípade. Krúti očami.
Angela podíde k dverám a otvorí ich. V dverách stojí útle dievča alebo chlapec,
podľa výzoru sa to nedá rozoznať, s veľkým kufrom. Na sebe má jednoduché
čierne šaty a má bledú pleť.
Angela: Zdravíčko! Ty musíš byyť...
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Unisex neodpovedá, iba sa usmieva.
Angela: Hm... Každopádne ja som Angela. Toto je Rudo a Kamila.
Rudo: Teší ma. Má prekvapený výraz.
Kamila: Teší ma.
Ticho
Kamila: Ehmm... Hmm...
Rudo: Hmm...
Angela: Hmm.. Hah...
Rudo: A teda, keď už vieš naše mená, mohli by sme vedieť my to tvoje?
Unisex sa naňho ani nepozrie.
Unisex: Zmluvy a peniaze sú poslané. Môžem vidieť svoju izbu? Hovorí Angele.
Angela: Ehmm.. Ako? .. Odkiaľ si vedela číslo účtu? Nič som ti predsa
neposielala!
Unisex neodpovedá.
Angela: Ježišmária, veľmi ma to mrzí. Vyzeráš trošku dievčensky, tak som si
pomýlila rody, haha. Prepáč, tak teda, z kade si vedel číslo účtu?
Unisex: Dúfam, že je dosť veľká a má balkón.
Zavedú ju do izby.
Kamila a Rudo si vzadu šepkajú.
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Angela: No.. Nie je tu veľa nábytku, ale hádam ti to bude stačiť. Hmmm....
Hah.... nepokojne postáva. Rozmýšľali sme ale prv, že sa s tebou porozprávame
a dohodneme o bývaní a o tom ako fungujeme. Možno by sme radi prv niečo
zistili o tebe. Veď vieeš... Hmm... Kto si, odkiaľ si, čo robíš. A ináč... Pripravili
sme malé občerstvenie, takže kľudne si môžeme sadnúť...
Unisex sa prechádza po izbe a ignoruje Angelu.
Unisex: Peniaze ti budem mesačne posielať, vadí mi, keď mi niekto klope na
dvere a na mačky mám alergiu. Neprajem si, aby ste o mne nič viac vedeli.
Kamila: Ale.. No prosím! Drahá, ale to takto nejde, my predsa potrebu...
Unisex zabuchne dvere Kamile pred očami. Všetci traja zhíknu.
Kamila: Videla si to? Ona mi práve zabuchla dvere pred očami.
Angela: Áno, lebo si ho oslovila v ženskom rode!
Kamila: To si hádam nemyslíš, že toto je chalan! Veď je to obyčajné dievča, len
je na krátko ostrihaná!
Rudo: Možno sa iba hanbí a vôbec sa neurazila. Ukľudnite sa.
Angela: Je divný!
Rudo: Dajme jej chvíľu. Potrebuje čas.
Kamila: To snáď nemyslíš vážne! Drzaňa drzá. Takto sa nikto ku mne nebude
správať. My ju tu pohostíme, privítame a ona mi zabuchne dvere pre nosom?
Angela: Psst! Trošku tichšie, nemusíš tak kričať.
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Kamila: A budem! Nech ma počuje!
Rudo: Kamilkaaa. Ona určite o chvíľu vyjde von a porozprávame sa. A je to teda
dievča alebo chalan? Toto mi povedzte.
Angela: Tak ti poviem.. Netuším..
Rudo: Dal by som si z toho vína. Nedáme si?
Všetci traja si sadnú za stôl. Pijú víno a pozerajú sa na izbu kde sa zabýval nový
obyvateľ.
Angela: Hmm...
Kamila: A čo teraz akože spravíme?
Angela: Ja... Neviem.. Počkáme, pokým príde k nám, ak nie tak počkáme do
rána..
Kamila: A ak nevyjde ani ráno? Ani zajtra? Ani nikdy...
Rudo: je koláč Musím povedať, že je fakt dobrý!
Kamila: Naozaj? Naozaj? Tak my tu riešime závažnú situáciu, a ty sa tu
napchávaš koláčom?
Rudo: Heej, Kamila! Čo ziapeš? Nič som ti nespravil.
Angela: Prestaňte sa hádať, nemá to zmysel. Počkáme a uvidíme.
Kamila: Idem si ľahnúť a budem dúfať, že ma v noci nikto nezavraždí!
Angela: Kamila počkaj..
Rudo: Len ju nechaj, je príliš tvrdohlavá.
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Kamila zdutá a nahnevaná odchádza.
Angela: A ty, Rudo? Čo si o tom človeku myslíš?
Rudo: No ako by som ti to povedal... Nie je to moja vysnívaná baba, ktorú som
si predstavoval ako budúcu frajerku. Teda, som dosť sklamaný. Ale odhliadnuc
od toho, nevidím nejaký závažný problém. Kamila zbytočne zveličuje, stáva sa
z nej hysterka.
Angela: Ale mala pravdu.. Je to divná osoba.
Rudo: To teda je! A teda nezachovala sa k nám vôbec milo. Ale každý sme iný,
každý reagujeme ináč. Treba dať tomu čas, ráno sa s ňou porozprávame
a naraňajkujeme sa.
Angela: Ach... Zbytočne sme si to s tým novým spolubývajúcim skomplikovali.
A je to vlastne dievča alebo chlapec? Nikdy som nebola taká zmätená!
Rudo: To, teda... podľa mňa s určitosťou nevie nikto z nás troch. Možno ani on
alebo ona sama! Ale podľa mňa je to dievča... Hej hej, skôr by som povedal
dievča.. I keď... ale áno, dievča.
Angela: Čožee? Dievča? To nemyslíš vážne, veď má jasné chlapčenské črty.
Rudo: Niee, to súdiš podľa tých krátkych vlasov!
Angela: I keď možno ten hlas bol trošku dievčenský, musím uznať.
Rudo: Presne..
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Angela: Uvidíme ráno ako sa veci vyvŕbia. Rudko, idem spať, som z toho
všetkého unavená.
Rudo: To tu mám ostať sám? Veď to mala byť oslava!
Angela: Usmeje sa.
Rudo: No táák. Zostaň ešte chvíľu. Môžeš mi niečo zahrať na gitare!
Angela: No dobre, ale najprv mi daj kúsok z toho môjho vychváleného koláča.

Scéna 3

Kamila raňajkuje v kuchyni. Prichádza Angela.
Angela: Dobré ránko.
Kamila: Ahoj.
Angela: Ešte nevyšiel?
Kamila: Kto? Rudo?
Angela: Niee. Náš nový spolubývajúci.
Kamila: Myslíš našu novú spolubývajúcu hádam. Nie, ešte sa jej neráčilo vyjsť.
Myslela som, že si to s ňou dneska poriadne vysvetlíme. To, že si tu nemôže
robiť, čo chce.
Angela: On určite vyjde. Na raňajky.
Kamila: O tom by som pochybovala.
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Rudo: Bre ránko dievčatá. Káávu, potrebujem kávu! Máme ešte mlieko?
Angela: Pozriem sa. Pozerá sa do chladničky. Ehmm.. Nie, nie je tu. A dokonca
tu nie je ani môj bio jogurt, ani šunka, ktorú som včera kupovala.
Kamila: Rudoo? Hádam si znova všetko nezjedol.
Angela: Nemohol to byť on, lebo ešte včera predtým, než som šla spať som
bola v chladničke.
Kamila: Čo tým chceš povedať?
Angela: No...
Kamila: Že to nebol nikto z nás troch?
Pozerajú sa po sebe.
Rudo: Angi, si si stopercentne istá, že to hentam včera ešte bolo? Poznám tvoju
pamäť, viem, že nie je veľmi dlhodobá.
Angela: No dovoľ, som si úplne istá!
Kamila: Ja som to vedela, že si tu nemáme nasáčkovať cudzích ľudí. Jeden večer
ich prijmeš a na druhý ti vyžerú chladničku!
Rudo: Kamila, nerob unáhlené závery, určite iba Angela blúznila.
Angela: Rudo, prestaň ma, prosím ťa obviňovať! Nie som pošahaná.
Kamila: Niekto tu však pošahaný je, a mám pocit, že je to niekto kto sa
nachádza v miestnosti vedľa!
Rudo: Kamila...
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Kamila: Nie, Rudo, láskavo sa ma nesnaž upokojovať, pretože ja nedokážem byť
pokojná v byte, kde sa kradne.
Angela: Nerozumiem tomu. Určite tu tie veci boli, ale pochybujem, že by ich
zobrala bez nášho dovolenia.
Rudo: Počujete to? Z izby kde býva Unisex vychádzajú praskavé zvuky.
Angela: Čo to je? Znie to ako praskanie?
Kamila: Toto nie je normálne.
Rudo: Niečo láme? Nezaklopeš jej?
Angela: Okaj. Angela klope na dvere.
Angela: Halloo? Si tam? Mohol by si vyjsť, radi by sme sa s tebou porozprávali.
Ozýva sa ďalšie praskanie.
Rudo: Nič?
Kamila: Jasne, že nič! Čo si čakal? Že nám tu narobí bordel a potom sa s nami
bude baviť akoby sa nič nestalo?
Angela: Neviem... neviem čo sa deje..
Kamila: Tak to ani ja a už mi to poriadne lezie na nervy a chcem to zistiť!
Rudo: Tie praskavé zvuky.. Je to palica?
Kamila: Prečo by do čerta lámal v cudzom byte palicu?
Angela: Možno má nejaké nutkanie.
Kamila: Zaklop mu ešte raz.
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Angela: Sakra, už je osem, nestíham. Prepáč, Kami, skús to ty.
Rudo: Čo? Osem? Spravím si kávu a musím bežať do roboty.
Kamila: Oooh, diki za riešenie. Sme si pomohli!
Angela: Kamilka, vyriešime to večer, netráp sa.
Kamila: To ma tu necháte samú s týmto psychopatom? Díky, fakt, díky všetci!
Kamila načúva cez stenu.

Scéna 4

Rudo načúva do izby Unisex, potom si sadne za stôl a číta noviny. Prichádzajú
Angela a Kamila.
Rudo: Ahoj, baby.
Kamila, Angela: Ahoj.
Kamila: Ako ? Čo nové ?
Rudo: Aaale v robote sa to dalo.
Angela: Nepočul si nejaké nové zvuky?
Rudo: Nie, vôbec sa neozvala. Nič sa tam podľa mňa nedialo. Teraz som sa tam
bol započúvať ale nič..
Kamila: Jeeej, ďakujem Rudko! Pozerá sa na umytý riad.
Rudo: Za málo, samého ma to zaujímalo, či niečo nebudem počuť.
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Kamila: Čo? Niee, díky za to, že si umyl riad.
Rudo: Kamila? Ja a riad? Nebuď naivná.
Angela: Asi si sa prekonal. To je super!
Rudo: Čo vám obom je? Aký riad?
Vstane a postaví sa k dievčatám a obzerajú si riad.
Kamila: Riad predsa...
Rudo: Jeeej, vy ste umyli riad!
Kamila a Angela sa na seba čudne pozerajú.
Kamila: Rudo?
Angela: Si v poriadku?
Rudo: Jasne. Počkať... Prečo?
Kamila: Práve sme sa vrátili z mesta.
Rudo: Áno.. to som si všimol.
Angela: A od rána sme tu neboli.
Rudo: Tak tak... však ja viem.
Kamila: Z toho vyplýva...
Angela: Že ty si umyl ten riad.
Rudo: Čo? Počkať... Čože?
Kamila: Ty si to nepamätáš?
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Rudo: Nie... ja som žiadny riad neumýval. Prišiel som pred polhodinou.
A k tomu.. Veď viete ako neznášam umývanie riadu. Ale hádam... však nie som
sprostý! Preboha alebo mi preskakuje? Čo keď som stratil pamäť?
Angela: Počkať! Ak si to nebol ty...
Všetci traja sa pozrú na seba a potom smerom k izbe kde býva Unisex. Pomaly
sa približujú k stene, zoberú si poháre a začnú načúvať.
Rudo: Ja som zve..
Kamila: šepká Ticho teraz, skry sa za mňa.
Rudo: Kamila, ona nevidí cez stenu.
Kamila: šepká Pre istotu, pri ňom človek nikdy nevie.
Angela: Počujete?
Kamila: Čo?
Angela: Neviem.
Rudo: Ja nič.
Angela: Počuli ste to?
Rudo: Čo?
Angela: Neviem.. Voda!
Cez stenu počuť zvuk čľapkania.
Kamila: On sa tam kúpe?
Rudo: Ale v čom? Má tam nejakú vaňu?
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Angela: To je divné.
Kamila: Čo keď vytopí susedov?
Rudo: Čo keď sa utopí?
Angela: Čo keď je to iba nahrávka?
Kamila: Nieee, toto znie príliš reálne.
Rudo: Hmm.. možno má len potrebu čľapkať sa vo vode.
Kamila: A tebe tu Rudo príde normálne? Mne nie.
Presunú sa k stolu.
Angela: A čo s tým riadom vlastne? Kto ho teda umyl?
Rudo: No evidentne ona!
Kamila: Prečo by to do frasa robil? Vôbec sa s nami nebaví, nič o ňom nevieme,
dokonca nám kradne jedlo a zrazu nám umyje riad? O čo mu ide?
Rudo: Možno jej len bolo ľúto, že nám zobrala to jedlo a chcela sa nám takto
odvďačiť.
Kamila: Preboha Rudo, ty mi vyčítaš, že som naivná, ale to ty si tu ten čo je
naivný! Ako to môžeš brať na ľahkú váhu?
Rudo: Kamila nič vážne sa nestalo, tak na mňa neziap. Mohla by si si dať dve
a dve dokopy a uvedomiť si, že možno to dievča je divné, ale nejde ťa zabiť
v spánku, ako si tvoja paranoidná hlavička namýšľa.
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Angela: Rudo má pravdu v tom, že naozaj zbytočne zveličuješ. A aspoň nám
umyl riad, keď toho Rudo nie je schopný!
Rudo: Už aj ty sa do mňa navážaš? Že nie som schopný umyť riad? No sorry
áno, robí mi to problém, ale nemusíš ma za to kritizovať.
Kamila: Takže vy ste sa proti mne spojili? Naozaj, Angela? Zbytočne zveličujem?
Aspoň chcem problémy reálne riešiť, nielen ich odkladať na neskôr ako vždy.
Som rada, že nie som ako ty! Taká nezodpovedná a darebáčka.
Angela: Toto si nepovedala! Rudo, však to nemyslela vážne !
Rudo: Kamila má pravdu Angela, si bordelárka a nezodpovedná.
Kamila: Ty sa Rudo, láskavo neozývaj...
Kamila zazvoní mobil.
Kamila: Mami? Áno? Prečo voláš? ... Áno, prídem, ale až zajtra. Dnes som
nemala čas skočiť do lekárne... Hej, hej, v poriadku..
Angela: S vami je to fakt strašné. Mrmle si.
Kamila: Maminka.. zavolám ti zajtra dobre... potrebujem riešiť dôležité veci..
Áno áno.. Musím bežať. Maj sa. Papa..
Kamila: Kde sme to skončili?
Angela: Že ste na mňa obaja kričali ako najatí a, že ma Rudo nazval
bordelárkou.
Rudo: Veď ňou aj si!
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Kamila: Ja som nekričala!
Angela: Tak ako ty nevieš umyť riad, tak ja neviem robiť poriadok!
Rudo: Áno, ale ty máš bodrel všade, ja len v drese.
Angela: Prestaň do mňa rýpať, nemáš na to právo.
Kamila: Angela, a kedy mu chceš klopať na izbu? Ráno si mi sľubovala, že to
urobíš večer.
Rudo: Presne! Kedy?
Angela: No s vami dneska už nič nebudem riešiť, pretože sa mi obaja hnusíte.
Trápni hádajkovia bez pochopenia.
Angela odchádza.
Rudo: Sa tá pravá ozvala.
Kamila: Čo zízaš?
Rudo: Nezízam, na teba určite nie.
Kamila: Dement.
Obidvaja odchádzajú do svojich izieb.

Scéna 5

Každý je sám vo svojej izbe.
Angela: brnká si na gitare, hovorí si pre seba. Strašné ako sa tí dvaja vedia
hádať. Pche, a že ja som bordelárka! Aspoň mám charakter. No boože tak mám
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trochu neporiadok. Z toho sa svet ešte nezrútil. Nie zle, to nebol D-mol...
Nechápem, prečo Kamila tak zveličuje! Prv chcela mať spolubývajúceho, potom,
že nie, a nakoniec ju nemôže vystáť. No a čo, že nám neotvára. Ani ja by som na
jeho mieste neozvala. Veď bývať pri takýchto bláznoch ako sme my, to musí byť
katastrofa. Veď to sa všetko dorieši. On si zvykne, otvorí, pohooda... Sakra, nie
Céčko ale Fko.. Možno som na nich až príliš kričala. Mala by som sa
ospravedlniť...
Kamila: pobehuje po izbe, upratuje a hovorí si pre seba. Tak ja zveličujem, ja
som tá najhoršia a naivná. Ukľudni sa Kamila, ukľudni sa... Nie ja nebudem
kľudná, pretože tí dvaja zaslepení idioti si neuvedomujú, že si chovajú hada na
prsiach. Keď je problém, tak sa nerieši alebo všetci zdúchnu. Asi sa na noc
zamknem.. Ukľudni sa Kamila... Nie! Ach! Okej, dobre, fajn.. to sa spraví, to sa
vyrieši. Ale kto to vyrieši? Keď s nimi dvomi sa nedá rozumne rozprávať? A oni
si ešte budú myslieť, že to On umyl riad. Bože, s kým to ja žijem! No to je otázka
na správnom mieste. Počuť vodu za dverami, praskanie.. no, to prepánajána
nie je normálne! Koho sme si to len sem zobrali. Ja som vedela, že si ho máme
preklepnúť. Katastrofa! Ak to pôjde takto ďalej, tak sa odsťahujem.
Rudo: leží na posteli, číta si. Po chvíli odloží knihu a hovorí si pre seba. Hentá je
paranoidná, hentá je bordelárka a o hentej nikto nič nevie. Tri ženské so mnou
v jednom byte, to je peklo. Rudo, Rudo, si si zavaril... Zvedavý som ako sa to
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vyvinie. Dobre, akceptujem, treba to riešiť, ale sorry ale Kamila fakt preháňa.
Veď tá neznáma čudáčka umyla riad, určite to s nami myslí dobre. Odkedy
k nám ale Ona prišla, iba sa hádame. Ale zase do mňa sa nikto nebude navážať!
To si nedám. Mali by sme si sadnúť za stôl a vyriešiť to s chladnou hlavou ako
dospelí ľudia.

Scéna 6

Angela a Rudo sa stretnú v obývačke.
Angela: Ja... Nechce...
Rudo: Prepáč. Nechcel som byť na teba zlý.
Angela: Ani ja. Objímu sa.
Rudo: Nabudúce ten riad umyjem ja.
Angela: A ja si u seba upracem.
Rudo: Tak to chcem teda vidieť!
Angela: Rudo! Nepokaz si to keď som ti odpustila..
Rudo: Dobre dobre už mlčím.
Z izby vyjde Kamila.
Angela: Kamila..
Kamila: Nerozprávaj na mňa.
Rudo: Kamila... Prepáč mi to. Nechcel som na teba tak vyskočiť.
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Kamila: Nemám sa s vami, o čom baviť. Nie, pokým je tá osoba v jednom byte
so mnou.
Angela: Veď nič zlé nespravila.
Kamila: Ty sa, moja drahá, ani neozývaj. Nie si schopná dokopať sa ozvať sa jej.
Si nezodpovedná a odkladáš veci na poslednú chvíľu.
Rudo: Kamila, ukľudni sa.
Kamila: K tebe som ešte neprišla. Ty Rudo, si neschopný a naivný. Dúfam, že už
sa ti rozplynul tvoj sen o krásnej frajerôčke. To čudo vedľa vám ešte narobí
problémy.
Angela: Vám?
Rudo: Hádam sme za toto zodpovední všetci, nie?
Angela: Kamila, sme najlepší kamaráti. Kde ideš, keď ťa potrebujeme?
Kamila: Preč. Neviem, čo iné odo mňa čakáte, keď nie ste schopní vypočuť
moje slová.
Angela: Nechaj nás, presvedčíš sa, že nejde o nič vážne. Spolu to zvládneme.
Kamila: Spolu to vy dvaja zvlá...
Spod dverí do izby kde býva Unisex začne vytekať neznáma mazľavá tekutina.
Kamila: Nie.. Toto fakt nie... Zbohom..
Angela pribehne a začne nasávať tekutinu kobercom. Klope na dvere.
Angela: Kamila! Počkaj, vráť sa.. Nemôžeš teraz odísť. Sakra Rudo čo tam stojíš?
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Rudo nehybne stojí.
Angela: Rudo! Ziape Čo si ako prikovaný?
Rudo: Čo to je preboha... Ja sa toho nedotknem!
Angela: Rudo okamžite poď sem a pomôž mi! Vedro! Podaj mi vedro! Hej ty,
otvor! Klope na dvere
Rudo: Nie.. Ja.. Neviem sa hýbať...
Angela: Ty si ale úplne neschopný! Ide po vedro. Zháňa handry. Všetko
upratuje.
Rudo: Čo to je?
Angela: Neviem. Fakt mi radšej pomôž, Rudo, do frasa. Prosím ťa! Fuj.. je to
lepkavé.
Rudo: Zaklop jej poriadne!
Angela: Čo asi robím? Otvor! Hej, ty tam... Otvor!
Rudo: Angela! Otvor jej tie dvere!
Angela: pokúša sa otvoriť dvere ale sú zamknuté.
Angela: Sú zamknuté!
Rudo: Ako to? Veď tam nebol kľúč?
Angela: Ja neviem. Ono to stále tečie. Prines mi ešte jedno vedro.
Rudo: Angela... Ja sa bojím...
Angela: Čoho ? Nie je to jedovaté!
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Rudo: Jej... Bojím sa jej. Kamila mala pravdu. Mali sme to riešiť už skôr!
Angela: Na Kamilu sa teraz láskavo vykašli a podaj mi vedro.
Rudo: Proste sme neschopní sa dohodnúť. Sme strašní...
Angela: pobehuje po byte a berie ďalšie vedrá. Snaží sa otvoriť dvere. Čo
rumádzgaš Rudo? Pomôž mi! A ty vnútri otvor dvere!
Rudo: Čo keď tam zomrie.
Zrazu počuť v izbe Unisex veľký tresk. Angela prekvapená ustúpi k Rudovi.
Rudo: Čo teraz? Mali by sme zavolať Kamilu... Angela.. Ja sa bojím...
Angela: Už aj ja... Okej zavolaj jej. Toto musí prestať.

Scéna 7
Prichádza Kamila. Izba je celá od mazľavej tekutiny. Vedrá sú jej plné a handry
sú špinavé.
Kamila: Dúfam, že je to niečo fakt dôležité a netýka sa to tej stvory vedľa, ináč
ste ma volali zbytočne. Idem z nemocnice. Moja mama je vo vážnom stave.
Preboha... Čo to je?
Angela: Čo sa stalo mame?
Kamila: Preboha... A to je čo?
Rudo: Kamila si v poriadku? Čo je s mamou?
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Kamila: Toto nemyslíte vážne? Toto fakt sakra nemyslíte vážne! Veď máme celý
zničený byt!
Angela: Prepáč, snažila som sa to upratať ale nešlo to.
Kamila: Nie.. nie toto je nie pravda. Však nie! Rudo! Angela! Ziape
Rudo: Kamila.. zavolali sme ťa, aby si nám pomohla...
Angela: Kami..
Kamila: Prišla som sem s vami bývať, lebo som vás mala rada, kamaráti. Ale
zničili ste všetko po čom som túžila. Po čom sme my túžili!
Angela: Až tak zničené to tu nemuselo byť, ak by mi tento hlupák pomohol!
Rudo: Krava.. Ty si ten inzerát napísala.
Angela: Všetci sme chceli spolubývajúceho.
Kamila: Zničili ste všetko čo sme mohli mať.
Rudo: Pekne si to pokašlala Angela.
Angela: Na mňa iba ziapete, ale na seba sa nepozriete. Neznášam vás.
Neznášam..
Rudo: Aká kamarátka.. Sestra osvietená vševedúca.... Ty sa pozri na seba.
Kamila: Tak ako ja neznášam teba, Angela.. Och, aká pekná váza. Tvoja
obľúbená však? Zhodí Angelinu vázu.
Angela: rozplače sa. Hlupaňa! Zoberie handru s tekutinou a pľasne ju. Nechtiac
trafí aj Ruda.
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Kamila: Toto ti nedarujem!
Rudo: Angela! Robíš tu bordel! Auuu.. toto si nemala. Zoberie jej gitaru
a vyhodí ju von oknom..
Všetci sa začnú obhadzovať a ničiť veci. Celý byt je zašpinený.
Kamila: A vieš kvôli komu sa toto všetko deje!
Rudo: Žeby kvôli tebe Kamilka? Lebo, keď sme od teba niečo chceli, nebola si
tu...
Kamila: Keď ja som chcela riešiť veci, tak Angela mala všetko na háku..
Angela: Auu... Keď si taká hrdinka, tak za ním choď a vyhoď ho odtiaľto.
Kamila: A to aj teraz urobím! Ide k dverám a zisťuje, že sú zamknuté.
Rudo: hmm? Také ľahké to asi nebude, pani všetko viem, všetko vyriešim...
Kamila: Poďme to skončiť... Aspoň poslednú vec urobme spoločne... Snaží sa
vykopnúť dvere. Pridá sa aj Angela aj Rudo..
Angela: Do frasa... Nejde to...
Rudo: Silnejšie..
Kamila: Na tri...
Angela: Raz...
Kamila: Dva...
Rudo: Tri...
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Vyrazia dvere. Miestnosť je úplne prázdna. Nie je v ňom ani Unisex, ani nábytok.
Steny sú biele a všetko je čisté. Chodia po izbe a neveriacky sa pozerajú.
Kamila: Kde je?
Angela: Preboha...
Rudo: Tak to ma podrž.
Kamila: Aha. Nejaký papierik. Na zemi leží kus žltého papiera.
Všetci: čítajú. Veď sa už toľko nehádajte. Zbohom.
Obzerajú sa po sebe a miestnosti. Tma.

Koniec
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