
Byli jsme onehdy v divadle na dramatické soutěži. Uváděly se tam krátké scénky, ze kterých porota vybírala 
ty nejlepší. Scénky byly následující: 

První scénka byla jakousi groteskou z pravěku. Tlupa pralidí se snažila rozdělat oheň a nasháněla si na to 
březové kmeny. Než se jim ale povedlo vykřesat jiskřičku, spadly jim oba kmeny do vody a měli po ohni. 

U druhé scénky jsme nepochopili, jestli je míněná jako satira plánovaného hospodářství, nebo jako parodie 
na díla toto hospodářství velebící, případně obojí dohromady. Prostě Číňani nejprve usilovně rubali uhlí, aby 
ho následně měli tolik, až jim skoro padalo na hlavu. Samo o sobě to na hlavu trochu bylo. 

U třetí scénky se zprvu zdálo, že to bude zajímavá pohádka, ale nakonec z toho vylezla hrozná slátanina. 
V podstatě to v první půlce začalo jako Sněhurka, v půlce se to zlomilo a skončilo to jako Karkulka. 

Čtvrtá scénka nebyla lepší. Měla to být asi nějaká alegorie, ale nepochopili jsme, alegorie čeho. Herečky 
v kostýmu buchet se hádaly, jestli je lepší tvarohová, nebo borůvková. Nakonec je měla rozsoudit 
hospodyně podle toho, do které se s chutí pustí. Sežrala kus borůvkové, čímž se borůvková stala vítězkou. 

A to byly všechny scénky. V závěru nás to už ani moc nebavilo, tak jsme ani nečekali, jak se to nakonec 
vybarví. Výrok poroty tak neznáme a nevíme, kdo vyhrál. 
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