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All right reserved.
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Squat
Napísala Uršula Kovalyk

Postavy:

MisisIx- 21 ročná, krátke, na ježka ostrihané červené vlasy, tatoo umelkyňa.
Killer- asi 23 ročný, dredy, potetovaný, vegetarián, dobrovoľník v hnutí Jedlo namiesto
zbraní.
Juska- asi 22 ročná, študentka, dcéra Eduarda, oblečená ako bývali oblečené hipisáčky.
Eduard- 50 ročný muž, majiteľ domu, úspešný podnikateľ, zbohatlícky typ, zámožne
oblečený v kožuchu.

Dej sa odohráva v starom gazdovskom dome, niekde na samote, ktorý obsadili
squateri. Je zima, husto sneží. Aj napriek tomu, že je iba päť hodín, je vonku tma.
V izbe ktorá slúži aj ako kuchyňa sú dvaja ľudia- MissisIx a Killer. Za chrbtom
majú pec, na stene sú plagáty, maľby, mandaly. Izba je zariadená pomaľovaným
nábytkom zo smetiska. Púšťajú si hudbu (odporúčam reggae, ska, jungle, punk).
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Obraz prvý
MisisIx tetuje (strojčekom) Killerov chrbát. Na rukách má chirurgické rukavičky.
Killer leží na stole, je do pol pása vyzlečený. Hrá hudba.
MisisIx: V útulku, máme problém.... prišiel týpek , že v ulici niekto otrávil psov a že by
potreboval troch, takých väčších aj pre susedov. Zaplatil poplatky za veterinára a psov
predal na klobásy.
Killer: Nié!
MissisIx: zhrabol 40 euro!
Killer: (uštipačne) fasa kšeft, ak obehne tri, štyri útulky....ako ste na to došli?
MissisIx: keď sme chceli získať späť jedného čokla. Pôvodný majiteľ ho chcel odkúpiť,
ale prišiel neskoro...bol už v tlačenke! Nechápem kto to dokáže žrať!
Killer: hlad má veľké oči, taký rotvík môže mať aj päťdesiat kíl...za 13 euro sa naje celá
rodina.
MisisIx: asi ide o vymakanú priekupnícku sieť, lenže polícia nám oznámila že s tým
nevie nič robiť!
Killer: klasika...
Svetlo v miestnosti odrazu zhasne. Ozve sa štekot psov na dvore.
Killer: dzigol kábel !
MisisIx: tetujem aj poslepiačky.
Killer: ani špičkou ihly, jasné?!
Zapaľujú sviečku
Killer : (oblieka sa, berie baterku) mrknem sa na to! (odchádza).
Do miestnosti vôjde asi 50 ročný muž (Eduard).
Eduard: (zarazene) a to má byť čo!
MisisIx: prdla nám elektrina, ale Killer to určite zmákne.
Eduard: (prísne) myslel som, čo robíte v mojom dome!
Elektrina zasvieti a znova zhasne, pár krát sa to opakuje, akoby blikal stroboskop,
nakoniec naskočí a miestnosť znova zaplaví svetlo.
MisisIx: my tu bývame.
Eduard: o tom by som musel niečo vedieť, tento dom som kúpil a majiteľ mi nespomínal
žiadnych podnájomníkov.
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MisisIx: čo nepoviete!
Eduard: takže by ma zaujímalo kto ste!
Do miestnosti sa vracia Killer.
Killer: fachčí to? ty vole, vonku je taká kosa!
MisisIx: (vysype to zo seba) nachádzate sa na squatte Vlky. Túto usadlosť sme obsadili
aby sme z domu bez života vytvorili slobodný priestor pre ekologické aktivity. Squatting
vnímame ako reakciu ľudí, ktorí nemôžu nájsť priestor pre svoju sebarealizáciu a nemôžu
sa vyrovnať s hodnotami kapitalistickej spoločnosti...
Eduard: (preruší ju) ako sa voláte!
Killer: Ja som Killer (podáva Eduardovi ruku, ale ten nereaguje).
Eduard: obsadili ste protiprávne môj dom! Žiadam vás, aby ste okamžite odišli!
MisisIx: nesadnete si? Môžeme sa v kľude o všetkom porozprávať a nájsť nejaké
riešenie...
Eduard: existuje jediné riešenie-vypadnite z môjho domu!
Killer: pozrite sa, vonku sneží a vaše riešenie máme totálne u riti. Aj napriek tomu vás
voláme na čaj! Zelený alebo čierny?
Eduard: nepijem čaj s bezďákmi a už vôbec nemienim diskutovať! Načo máme políciu,
však?
Eduard odchádza. Ozve sa psí štekot.
MisisIx sa znova chystá tetovať Killera.
MisisIx: šrácko má nervi v kýbli! Poď dokončíme to!
Killer sa vyzlieka, priloží drevo do kachlí.
Killer: to musel prikvitnúť akurát teraz! Juska vravela, že videla pri dome očumovať
týpka z dediny.
Štekot psov. Eduard sa vracia do miestnosti.
Eduard : potrebujem kus drôtu, (vyberá mobil, pokúša sa volať), akože tu nie je signál ?!
MisisIx: ste na konci sveta. A načo vám je drôt?
Eduard: hneď vám ho vrátim!
MissisIx: ale nás zaujíma načo vám je...?
Eduard: skrátka ho potrebujem!
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MissisIx: vy niečo chcete a mňa zaujíma, na aký účel?!
Eduard: ty ma chceš kontrolovať?
MisisIx: prečo ste vzťahovančný!?
Eduard: preboha nie som povinný vešať ti všetko na nos!
MisisIx: prečo sa rozčuľujete!
Eduard: ide o obyčajný drôt! Nechcem nikomu vypichnúť oko!
Killer: dám mu ten poondianý drôt! Na! (vyťahuje z krabice drôt) Bude stačiť? Hej? Je
po probléme?
Eduard bez slov vezme drôt, odchádza, štekot psov.
Eduard: (kričí z dvora) toľko psov, preboha!....fuj, ideš!?
Chvíľu je ticho, MisisIx si dáva rukavičky, berie do rúk strojček na tetovanie.
MisisIx: to je magor...ja ťa dnes nedorobím!
Killer: hlavne kľud, pohodká, nie že mi vykeruješ mickymausa!
Ozve sa štekot psov. Eduard sa vracia do miestnosti. Bedáka.
Eduard: Au, Au, Au...( ľavou rukou si drží pravú ruku), skurvený drôt!
MisisIx: to snáď nie je možné! (odkladá strojček, zvlieka rukavičky)
Killer: čo sa stalo? (chytá mu ruku) ukážte? No ták... ! Nič vážne! Stačí to obviazať!
Eduard: drôt bol príliš tenký, áu!
MisisIx: kde ste ho pchal preboha?
Eduard: au, nemáte dezinfekciu?
Missis Ix: odkedy prišiel, furt niečo chce!
Killer: (vyberá z police fľašu pálenky) máme!
MisisIx podáva obväz, Killer olieva pálenkou Eduardovu ruku, obväzuje.
Eduard: sss.. štípe.
Killer: to bude vpohode, čo sa stalo?
Eduard: zabuchol som si v aute kľúče, a pri otváraní zámku ....nevieš náhodou otvoriť
auto?
Killer: môžem rozbiť kladivom okno.
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Eduard: si normálny?....... auto nemáte čo?
Killer: (vezme z poličky malý angličák) Dodge, ročník 85.
Eduard: teba ten humor prejde!
Killer: ak počkáte na Jusku, ona vie otvoriť všetko.
Eduard: predpokladám, že je zlodejka, však?
MisisIx: namakaná čajka, študuje mat-fyz na univerzite.
Killer: (podáva mu pohárik) no ták...dajte si!
Eduard: Keby bola moja dcéra ako vy, asi by som ju prizabil!
Eduard si upije,vyzlečie kožuch.
MisisIx: (dotkne sa Eduardovho kožucha) čierna líška. Viete ako ich sťahujú z kože?
Eduard: je mi to srdečne jedno.(vypije ďaľší pohárik)
MisisIx: za živa. Iba ich omráčia palicou. Niektoré sa ešte bez kože zmietajú zavesené za
nohy, kým ich nehodia na zem.
Eduard: prestaň preboha....na to sú, nie? (naleje si ďaľší pohárik, vypije ho) Prečo bývate
v mojom dome?
MisisIx: bola by škoda nechať ho schátrať, bol prázdny....dlho.
Killer: a na vlastný nemáme.
Eduard: koľkí ste?
MisisIx: je nás dokopy desať, niektorí pracujú, niektoré ...
Eduard: pracujú...prosím vás!
MisisIx: tuto Killer je dobrovoľník v hnutí Jedlo namiesto zbraní, varí zadarmo
bezdomovcom.
Killer: a perfektne, nedáte si vegetariánsky, fazuľový guláš?
Eduard: nedám.
Killer naloží na taniere jedlo.
MisisIx: A ja som MisisIx. Pracujem v Slobode zvierat, tetujem.
Eduard: Preboha, čo to máte za mená! Volám sa Eduard Kiš a som majiteľom tohto domu
asi pol roka. (podá jej ruku ale iba končekmi prstov, akoby sa jej štítil)
Killer: dobrú chuť!
5

MisisIx: dobrú! (začne jesť) Meno je súčasť našej identity, ktorú sme si slobodne
vybrali. Fakt si nedáte?
Eduard pokrúti záporne hlavou
MisisIx: divné, že ste tu nikdy nebol.
Eduard: som maximálne pracovne vyťažený, ale starosta z dediny mi volal, že sa okolo
môjho domu potulujú divné indivíduá.
Killer: Ten zlodej? Tuti videl práve mňa.
MisisIx: necháte chátrať takýto dom!
Eduard: nemá žiadnu hodnotu, iba pozemok, dám ho zbúrať a postavím niečo moderné.
Killer: čo to hovoríte....barák je namakaný, mrknite na pec....drží teplo 12 hodín....a izby!
Sú urobené tak, aby sa ušetrilo čo najviac tepla.
Eduard: je to stará barabizňa a vy ste v nej protiprávne! Kedy príde tá ...Juška či ako, sa
volá.
Killer: viete ako to je, kým povymieňa striekačky, niečo nakúpi, sadne na autobus...
a v tomto počku vždy nejaký prdne. (podá mu pohárik pálenky)
Eduard: (vzdychne si a vypije ho) pozrite sa, chápem, ste mladí, máte ideály, zvieratká,
voľná láska, mier .....ale život je o niečom inom, porušujete moje právo na súkromné
vlastníctvo. Chápete čo to je?
Killer: veď my vás nevyhadzujeme, môžete tu byť s nami.
Eduard: nerozumieš mi. Ja dám tento dom zbúrať, pretože sa mi nepáči. Ak nemáte kde
bývať, je mi ľúto, ale zarobte si na vlastný! Začnite normálne pracovať, vezmite si
hypotéku!
MisisIx: čo keby ste ho zrenovovali? Môžeme vám pomôcť, niektoré veci sme už
opravili.
Eduard: je to môj majetok! Nehovorte mi čo mám robiť!
Chvíľu všetci mlčia
MisisIx: kedy plánujete búrať?
Eduard: neviem...o rok....pol roka.....neviem.
Killer: pohodka.... do vtedy tu môžeme bývať!
Eduard: ale ja nechcem. Choďte preč! Neopravujte ho! Nech spadne...... Hlavne choďte
preč! Preč!
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Hudobný predel
Obraz Druhý
MisisIx tetuje Killera, Podávajú si jointa. Eduard sa díva z okna. Hrá hudba,
najlepšie nejaké rezké ska, alebo punk.

Eduard: psí čas, za chvíľu auto úplne zasneží. Kde trčí tá Juška!
Killer: Juska.....kľud....príde. Počkaj, kuknem sa na kerku do zrdkadla. (podíde k zrkadlu
a obzerá si tetovanie) Oko si trocha posrala.
MisisIx: máš to presne ako na obrázku. (podáva obrázok Killerovi)
Killer: no neviem.....je trocha hranatejšie.
MisisIx: poď, ešte raz to prejdem.
Eduard: (so záujmom si obzerá Killerovo tatoo) Nerozumiem tejto úchylke...vyzeráš ako
by ťa včera pustili z basy! (popoťahuje nosom) Čo to je?
MisisIX: Quetzalcóatl.(čítaj ketsal ko:atl ) Operený had, aztécke božstvo.
Eduard: myslím ten smrad!
Killer: (ponúkne mu jointa) nedáte si?
Eduard: feťáci....(chvíľu sa prejde po izbe, znova sa vráti k tetujúcim) To si tam nemožeš
dať niečo európske?
Killer: (uštipačne) akože napríklad Ježiška?
Eduard: prečo ste vy mladí takí spupní? Prečo? Prečo sa tvárite že opovrhujete
všetkým....nič vám nie je sväté. Morálka, majetok ani náboženstvo!
MisisIx: vyznávame iné hodnoty.
Eduard: aj ja som bol mladý...počúval Beatles a myslel, že dlhé vlasy ma spravia
slobodným. Lenže časom zistíš, že jediné čo ti naozaj pomôže sú peniaze.
MisisIx: ak je to tak, môžete teraz slobodne nastúpiť do auta a odísť, nie?
Killer: (uštipačne) ale najprv si odomknite peniazmi, požičiam Vám dvacku.
Eduard: (nahnevane) Pozor mladý! Ty si nezažil socík! Nevieš čo je vojenčina, veľké
hovno v obchodoch a šóra na pomaranče! Nemáš páru, lebo ak by si mal, neochkal by si
pod plagátom Che Guevaru (čítaj če gevaru)! My sme proti takým hajzlom bojovali!
MisisIx: Vy ste bol disident?
Eduard: Jasné!... V kútiku duše.
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Killer aj MisisIx sa zasmejú, ona zahasí jointa, berie do rúk strojček, Killer priloží
do kachlí a ľahne na stôl.
Eduard: Ja som musel makať a starať sa o rodinu! Pochopíš keď porodíš prvé decko!
Potom sa porozprávame.... o iných hodnotách! Máničky....ktorým rodičia posielajú každý
mesiac na účet vreckové. To sa potom žije...free! Komunizmus je pre vás iba kapitola
v dejepise, vy neviete čo je držať hubu a krok a cestovať akurát prstom na mape!
Killer: kámo, presne toto som počúval doma! A ešte pičovanie na moju hudbu.
Eduard: pretože tá vaša hudba sa nedá počúvať! Dajte to aspoň tichšie!
MisisIx: moja mama za mlada počúvala Joplinku, dnes fičí na Senzuse....fakt nechápem!
Eduard: život nie je o tom čo počúvaš, ale čo máš!
Killer: (ironicky) JáJ! (chvíľu mlčí) Počul som... vraj komanči dávali byty. Vy ste
nedostal?
Eduard: dostal...ale za akú cenu....musel som vstúpiť do strany!
MissisIx: kolaborant!
Eduard: dávaj pozor na reči! Vtedy šlo o život a nie len o tvoj....chybný krok a mohla si
to odniesť celá rodina. Ničomu nerozumiete!
MisisIx: čo by nie! Vďaka socíku ste získal určitý sociálny štandard a dnes sa tvárite
ako najväčší kapitalista na svete!
Eduard: ale prosím vás.....za socíku patrilo všetko všetkým, a v skutočnosti nemal nikto
nič.... bol tu poriadny bordel.....odkedy máme voľný trh je poriadok, všetko je jasné.
MissiIx: to myslí vážne?
Killer: jasné, berie ten, kto má lóve.
Eduard: ten váš odpor k peniazom je neuveriteľný.
Killer: ľuďom ktorí ich majú priveľa, začne odrazu poriadne zajebávať, myslia si...
Eduard: Psst...čo je to za zvuk! Počujete?
MisisIx: šopa, na streche je priveľa snehu.
Killer: do rána možno drbne....ale veď ste vravel, že aj tak chcete búrať!
Eduard: (vyskočí) lenže pod ňou stojí moje nové BMW! Robte niečo!
MisisIx: (uštipačne) asi treba preparkovať. Skúste potlačiť.
Eduard: a kam! máte tam naskladaný šrot.
Killer: možno by pomohlo zhodiť zo strechy trocha snehu.
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Eduard: poďme, kde máte lopaty? Metly a rebrík! Hýbte sa!
MisisIx: Mám ísť mrznúť kvôli vašemu autu? (urobí rukou gesto akože je blázon)
Eduard: zaplatím vám...koľko chcete?!(vyťahuje peňaženku)
Killer: peniaze nie sú všetko baby.
Eduard: tak čo chcete?!
MisisIx: no...hlavne Vy niečo chcete!
Killer: otázka znie, ako veľmi?
Eduard: nenaťahujte ma. Auto bolo drahé.
MisisIx: veľmi drahé?
Eduard:(nervózne) nenormálne drahé!
MisisIx : tak nás nechajte bývať v dome.....aspoň rok!
Eduard: toto sú vaše hodnoty, čo? Alternatívci! Vydierať človeka! Vporiadku, ale rýchlo,
poďme.... nemáte pre mňa rukavice?
Obliekajú sa, berú do rúk náradie, odchádzajú, štekot psov.

Hudobný predel

Obraz tretí
Eduard sedí za stolom na stoličke. Hlavu má na stole spí. V izbe svieti iba sviečka.
MisisIx cvičí tai chi. Všade je ticho. Ozve sa štekot psov. Do izby vkročí Juska.
Vyzlieka sa. Prekvapene sa díva na spiaceho Eduarda a cvičiacu MisisIx. Celá scéna
sa odohráva pošepky.
Juska: kto to je ?(vyzlieka si pri tom kabát)
MisisIx: (šepká) majiteľ domu.
Juska: Čože?!
MisisIx: zamkol si kľúče v aute....čaká na teba celý večer, že mu otvoríš dvere.
Juska: Je nadrbaný?
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MisisIx: zhadzoval sneh zo šopy, trocha ho to vzalo!
Juska: (vezme do ruky sviečku a opatrne posvieti Eduardovi do tváre) Do riti! Veď je to
môj foter!
MisisIx: (prestane cvičiť) fakt?
Juska: (obzerá si spiaceho Eduarda) je to on, na betón, (obzrie si kabát) vonku ma BMW,
nie? (smejú sa). Pššt! Tak ocko kúpil dom?.... a nikomu o tom nepovedal. Mama o ničom
nevie.
MisisIx: asi si tu chce nosiť frajerky. Ty ale máš fotra, čo nám ten dnes dával!
Juska: Viem si predstaviť. Nesmie sa zobudiť....rok ho odrbávam, že som na inťáku!
Keby vedel že bývam s vami, hneď zajtra podmínuje dom.
MisisIx: vydílovali sme rok bývania....myslíš, že dodrží slovo?
Juska: asi hej, až taký magor nie je. Ešte že som zmeškala autobus!
MisisIx: to je teda pecka...idem zobudiť Killera.
Juska: nié....otvorím káru a niekam sa zdekujem. Keď vstane akože som preč! (posvieti
si znova na Eduarda) je úplne vytuhnutý! Ako ste ho preboha namotali na dobrovoľnú
brigádu?
MisisIx: (smeje sa) nie my....to bavoráčik! Nevie, že ťa volajú Juska?
Juska: nevie. A nevie že squattujem, že mám na bruchu kerku, že vymieňam striekačky
narkomanom. Môj otec nevie nič. Lebo sa nepýta. (opatrne sa oblieka) To mu zostalo zo
socíku. Na nič sa nepýtať. Ani ja sa ho radšej na nič nepýtam. Lebo ho rozčuľujem.
Nemáme jeden styčný bod.(berie do rúk baterku, odchádza k dverám, otočí sa). Vlastne
áno, vždy pätnásteho mi pošle vreckové.

Hudba. Koniec.

© Uršula Kovalyk
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