David a Goliáš
Vypravěčka: Dámy
Vypravěč: ...a pánové.
Vypravěč: Vítejte v údolí Éle.
Vypravěčka: Vítejte v zápasu století.
Vypravěč: Nejdříve upřímně zatleskejme
Vypravěčka: ...našim bojovníkům.
Vypravěč: V levém rohu jako reprezentanta Filištínů
Vypravěčka: ...máme Goliáše.
(Přichází Goliáš.)
Vypravěč: Goliáše z Gatu.
Vypravěčka: Goliáše velikého.
(Goliáš předvádí své svaly.)
Vypravěč: Goliáše obra.
Vypravěčka: Je opravdu v kondici.
Vypravěč: Je v bojové kondici.
Vypravěčka: Má skoro tři metry.
(Goliáš se postaví na židli.)
Vypravěč: (Ohromený.)
To je… to je téměř dvakrát tolik než já!
Vypravěčka: O tom není pochyb.
Vypravěč: Je favoritem zápasu.
Vypravěčka: A nyní se podívejme na jeho
protivníka… na Izraelity.
Vypravěč: V pravém rohu máme…
Vypravěčka: Eh… já nevím, máme tam
vůbec někoho?
Vypravěč: V pravém rohu máme Izraelity.
Vypravěčka: Ne, nemáme.
Vypravěč: Ale ano, máme.
Vypravěčka: Ne, nemáme.
Vypravěč: Měli bychom mít!
Vypravěčka: Jenže žádný Izraelita nechce
bojovat.
Vypravěč: Proč ne?
Vypravěčka: Oni se… (Zašeptá.) Bojí.
Vypravěč: (Zakřičí.) BOJÍ?
Vypravěčka: Ano.
Vypravěč: Hospodinova armáda se BOJÍ?

Vypravěčka: Ano a nekřič.
Vypravěč: Promiň.
Goliáš: Chudáci, zbabělci! Jsou jak bláto.
Vypravěčka: Slyšels to?
Goliáš: Jestli si vůbec troufnete! Vyberte
někoho, kdo by se mnou mohl bojovat!
Vypravěč: Goliáš Izraelity provokoval.
Vypravěčka: Každé ráno.
Vypravěč: A každý večer.
Vypravěčka: Celých čtyřicet dní.
Vypravěč: Ale nikdo na jeho provokace
neodpovídal.
Vypravěčka: Nikdo se neodvážil.
Vypravěč: Všichni se báli.
Goliáš: Vy zbabělí psi, vy zbabělí psi!
Vypravěč: A tak to šlo dál…
Vypravěčka: A dál.
Vypravěč: Až jednoho dne
Vypravěčka: ...se na scéně objevil David.
(Přichází David.)
Vypravěč: David byl pasáček ovcí.
Vypravěčka: Mladý a nadšený.
Vypravěč: A měl starší bratry,
Vypravěčka: ...kteří sloužili v armádě
krále Saula.
Vypravěč: Jednou Davidův tatínek řekl.
Jišaj: Tak chlapče, chtěl bych, aby ses šel
podívat za svými bratry. Chtěl bych, abys
jim vzal deset kilo obilí a deset bochníků
chleba. A těchhle deset homolek sýra bys
měl vzít veliteli pluku. A nezapomeň
říct, že mu je posílá Jišaj.
David: Ano, tatínku. Hned, tatínku.
(David odbíhá.)
Vypravěč: Konečně David přichází.
(David se vrací a popadá dech.)
Vypravěčka: Jídlo nechal u důstojníka,
který byl právě ve službě.
Vypravěč: A přišel právě včas, aby slyšel
Goliáše, jak chrlí své provokace.

Goliáš: Zbabělí psi, zbabělí psi!
David: Co se to tu děje? Kdo to je?
Jeden bratr: Aha, přišel malý bratříček.
Druhý bratr: Běž domů, Davide!
Třetí bratr: To není pro malé děti!
Goliáš: Zbabělí psi, zbabělí psi!
David: Tak kdo to je?
První bratr: To je Goliáš.
Druhý bratr: Je to velký rváč!
Třetí bratr: Kdo ho zabije, dostane
První bratr: ...obrovskou odměnu!
Druhý bratr: Balík peněz!
Třetí bratr: A královu dceru!
První bratr: Ale jestli prohraje,
Druhý bratr: ...ztratíme všechno!
Třetí bratr: Ale teď už plav domů!
David: Ale já s ním budu bojovat. Já se
nebojím, protože Bůh mi pomůže. Už
jsem zabil lva a medvěda.
Bratři: Cha, cha, cha!
Vypravěčka: Ale David šel a řekl králi,
Vypravěč: ...že chce s Goliášem bojovat.
David: Buď zdráv, králi Saule!
Saul: Buď zdráv Davide! Přišel jsi mi
zahrát na citeru?
David: Ne, králi, chtěl bych bojovat
s Goliášem.
Saul: (Překvapeně zamrká.) Ty?
David: Ano, já. Hospodin mne zachránil
před lvem a medvědem a já se Goliáše
nebojím.
Saul: Tady máš můj pancíř.
(Saul dává Davidovi cosi těžkého.)
David: (Nejistě.) Dí... díky.
Saul: A tady máš můj meč. (Saul dává
Davidovi opět cosi velmi těžkého.)
David: Dě... děkuji. (David si vše obléká,
pokouší se odejít, ale upadne.) To je na
nic, to je hrozně těžké.
Vypravěč: David pancíř vrátil.
Vypravěčka: A vytáhl prak.

Vypravěč: V potoce našel pět hladkých
oblázků. (David sbírá kameny.)
Vypravěčka: A šel vstříc Goliášovi.
David: Ty! Obrovský chlape! Já s tebou
budu bojovat!
Goliáš: (Dívá se kolem, aniž by si Davida
všiml.) Co? Říkal někdo něco?
David: (Křičí a zatahá Goliáše za rukáv.)
Říkám, že s tebou budu bojovat!
Goliáš: (Směje se.) Říkáš něco, prcku?
David: Říkám, že s tebou budu bojovat.
Goliáš: Ty drzý spratku! Kdo vůbec jsi?
David: Jsem David a Bůh je se mnou.
Useknu ti hlavu a tvým tělem nakrmím
ptáky a divoká zvířata.
Goliáš: Cha, cha, cha! To se teprve uvidí.
Vypravěč: Cink cink.
Vypravěčka: První kolo.
Vypravěč: (Dramatickým hlasem.)
Goliáš vyšel pomalu proti Davidovi.
Vypravěčka: A David vyběhl proti
Goliášovi.
Vypravěč: Vložil do praku kámen.
Vypravěčka: Zatočil jím nad hlavou,
Vypravěč: pustil a…
Vypravěči: PRÁSK!
Vypravěč: Kámen trefil Goliáše do čela…
Vypravěči: Přímo sem. (Oba ukazují
přímo doprostřed svého čela.)
Vypravěč: Goliáš se svalil na zem
Vypravěčka: ...a byl mrtvý.
Vypravěč: Filištíni to uviděli a utíkali
pryč tak rychle, jak jen mohli,
Vypravěčka: ...a Izraelité se jim hnali
v patách.
(Oba se odmlčí.)
Vypravěč: Bylo po boji. Izraelité vyhráli.
Vypravěčka: A David Bohu děkoval za
všechno, co pro něj udělal.
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