
(uchádzačky sa naučia obidva monológy) 

 

Ženy – monológy (úryvok) 

T. Williams: Električka zvaná túžba 

Blanche Ty si dobrá, sedíš si tu a obviňuješ ma! Ja, ja, ja, som znášala údery do tváre a na 

vlastnom tele. Od všetkých mŕtvych! Margareta bola taká veľká, že ju nemohli položiť do 

truhly. Museli ju spáliť, ako odpadky! Ty, Stella, si prišla iba na pohreb. A pohreby sú v 

porovnaní so smrťou krásne. Pohreby sú tiché, ale smrť – nie vždy. Tebe sa o smrti ani 

nesníva, ale ja som to videla! Videla! Videla! A teraz tu sedíš a vravíš mi tými tvojimi očami, 

že som pripustila stratu Belle Reve! Čo si do čerta myslíš, z čoho sa platilo za všetky tie 

choroby a umieranie. Smrť je nákladná, slečna Stella. A sesternica Jassie nasledovala ihneď 

po Margarete. Tak sa mi, drahá, majetok prekĺzol pomedzi prsty! Kto z nich nám zanechal čo 

i len cent? Mysli si, že som premárnila celý náš rodný dom! Ja som ho premárnila! Ale kde si 

bola ty? V posteli so svojím Poliakom! 

 

Peter Zvon – Tanec nad plačom (úryvok) 

MARKÍZA SILVIA: 

Ja… ach, ja neviem, či králi ešte sú, 

ja neviem, či žijú cisári a šľachta, 

ja neviem ani to, akí dnes ľudia sú. 

Možnože stále chodí kráľ na zlatom kočiari, 

v záprahu bielych, krásnych koní pár. 

Azda tam v parkoch zámockých na modrých jazierkach 

plávajú labute a krásni gavalieri 

v chodníčkoch pieskových šepkajú vyznania. 

To všetko možno, všetko snáď, ktovie? 

Možnože večer zas, za svitu mesiaca, 

na balkón milenky prichádza Rómeo, 

kde čaká dnes tak ako kedysi 



na svojho milého rozkošná Júlia. 

Sú v hradoch kráľovských 

a v sieňach najkrajších 

zasa plesy, možno plné krásnych dám. 

Hrá azda hudba, počuť menuet — 

a mladé devy v sladkých nežných róbach 

sa gavalierom klaňajú 

a mladé tváre sú zasa plné nachu 

— jak za nás bývali — 

a v očiach ich zas toľko hádam lásky 

a toľko viery, oddanosti, sľubov, 

jak vtedy bývalo. 

Neviem, či ešte králi sú. 

Snáď áno, možno nie. Ktovie? 

Však láska musí zostať na svete, 

bo bez nej život nebol by životom. 


