
 MUŽI - monológy  

(uchádzači sa naučia obidva monológy) 

Pau Miró – Úsmev slona (úryvok) 

Viete, čo mi spôsobuje ten text? Jasné, že viete. Chápem každé slovo, každý nádych, každú 

nuansu. Chápem ho tak vnútorne, ako ešte nikdy nijaký text. Ani nič iné. Nič v ňom mi nie je 

cudzie. Keď som ho čítal prvý raz, vošiel mi pod kožu a nie a nie stadiaľ vyjsť. Neprišiel som 

na to, čo s tým. Je to jediná vec, a prosím vás, dovoľte mi slovo, jediná čistá vec, a prosím 

vás, ktoré sa mi za mnohé roky dostala do rúk. A takmer som ju svojimi špinavými nechtami 

pošpinil. Myslím, že som prišiel až sem, aby som sa vás spýtal, či mi dáte súhlas stvárniť to 

dielo. Teda, či mi podstúpite práva naň. Je to príliš výnosné dielo na to, aby zostalo niekde v 

šuplíku. Môžeme zarobiť veľa peňazí. Vy môžete zarobiť veľa peňazí. Ja môžem zarobiť veľa 

peňazí. V čom je problém? Keď som sem prichádzal, zmýšľal som takto, ale teraz sa naň 

dívam a hanbím sa myslieť  na čosi také prízemné. Hanbím sa, celý sa scvrkávam a pred 

vaším sloním úsmevom a pred tým textom sa mením na bezvýznamné nič. Je to veľmi 

súčasný text, plný osvietenia. Viete, v tejto zasratej krajine si nik nenájde čas, ani odvahu, ani 

talent hovoriť o veciach, o ktorých nik nechce počuť. Ani ja, a to som prišiel, aby som vás 

balamutil, ale nemôžem. Nemôžem. Nie, nemôžem. Nastavili ste mi zrkadlo. Už vás 

neoklamem. Ste múdry. Zahanbili ste ma. Už vás neoklamem. Teraz s vami hovorí ten 

mladík, ktorého ste spoznali pred šestnástimi rokmi v Paríži. To dielo, profesor, je veľmi, 

veľmi potrebné. Úprimne si myslím, že by ste mali dovoliť, aby sa inscenovalo. Mali by ste 

zmeniť názor. Mali by ste. 

Svetozár Hurban Vajanský – Negáň! 

Buď verný svojim! To je prvé heslo!  

Buď čestný v mále, ohavný je klam.  

Buď tichý, čo by milión hrdiel nieslo  

chvál či hán surmu k nebies výšinám!  

Tvoj čin nech svieti zjavno, nepokryte,  

tvoj hlas nech zvučí mocne jako zvon,  

nech jasá myseľ jak lúč na úsvite  

i spevom prsný nech sa vinie tón!  

Hor hlavu, prse von a napred čelo,  

zrak priamy cti a hanbiť sa je hlúpo!  

Muž s čistou dušou ide žitím smelo....  

Hor´ hlavu, prse von a negáň tupo!! 


