
JE TO MŮJ PŘÍTEL! 

Divadelní drama ze života Dona Boska, popisující neobvyklý počátek 
salesiánského díla. 

Scénář: Ondřej Matula 

Námět: BOSCO T.: Don Bosco. Portál, Praha 2004, vyd.třetí. 

Postavy: Don Bosco (DB), kostelník Josef Comotti (KO), Bartoloměj Garelli (BG), Pán Ježíš 

(JE), Maria (MA), chlapci (CH, 2-6). 

 

Sakristie kostela sv. Františka 

 

KO na stole má kalich a další věci na mši, připravuje  

Takový svátek, mše svatá až v 7 hodin, a nikde žádný ministrant. Zase to musím všechno připravit 

a odsloužit já. Už to dělám dlouho a rád, ale taky by mi mohli ti mladí pomoct… 

DB klečí a modlí se polohlasně  

Dobrý Bože, už jsem půl roku knězem, a pořád nevím, komu se mám věnovat? Chodím do sirotčince 

a do vězení, studuji, ale nemám klid. Chtěl bych něco velkého podniknout, ale nevím co? Dnes je 

svátek Panny Marie Neposkvrněné, tak tě Maria prosím, ukaž mi, za kým mě Bůh posílá, abych se 

o něj staral! 

 Mezitím přijde BG a zůstane u dveří. KO se s ním krátce domlouvá, pak vezme koště, začne na kluka 

 křičet 

KO …když neumíš ministrovat tak táhni ty nemehlo a nepřekážej mi tady! Už ať jsi pryč!   

Tluče ho a vyhání, kluk utíká. Bosko se zvedá od modlitby a když vidí, co se děje, volá 

DB Co to děláte? Proč ho bijete? 

KO Co je vám po tom? 

DB Je to můj přítel! Rychle ho zavolejte! Musím s ním mluvit! 

 Kostelník něco utrousí, ale jde a dostrká chlapce k Boskovi. Pak se vytratí. 

DB Jak se můj milý příteli jmenuješ? 

BG Bartoloměj Garelli. 

DB A odkud jsi? 

BG Z Asti.  

DB A jaké máš řemeslo? 

BG  Jsem zedník. 

DB Máš tátu? 

BG Ne. 

DB A máš mámu? 

BG Už mi umřela. 

DB To je mi líto. Kolik je ti roků? 

BG Šestnáct! 

DB Umíš zpívat? 



 Mladík se tázavě podíval, proč se ptá, pak zavrtěl hlavou. 

DB Ale pískat umíš, ne? 

 Mladík se usmál a zakýval hlavou. 

DB Tak si spolu zapískáme písničku! 

 Pískají třeba Vánoce od Neckáře. 

DB Fajn! Ale zeptám se tě ještě, byl jsi už u zpovědi a u svatého přijímání? 

BG Ne, nebyl. Ani nevím, co to je. 

DB A chtěl bys, že bych tě to naučil? 

BG Jestli to bude zábavné a jestli mě tady už nebude nikdo bít? 

DB Neboj se Barte, ode dneška jsme přátely a nikdo už ti neublíží. A zábavné to bude, protože kromě 

 hudby zažiješ taky hodně dobrodružství, uslyšíš krásné příběhy a najdeš největšího Přítele na celý 

 život! 

BG  Tak to bych určitě chtěl! A můžu přivést i kamarády? 

DB To víš, že jo! A kdy začneme? 

BG Jak chcete vy. Já mám času dost. 

DB Tak začneme hned. Naučím tě, jak zdravíme nebeskou Matku. Pojď, klekneme si, a říkej po mně: 

 Zdrávas Maria… 

 chlapec opakuje po 2 slovech, postupně ztišují, asi tak po Požehnaná tys se řeknou nahlas 

AMEN! 

DB Tak Bárte, mám z tebe radost a těším se, že se brzy uvidíme! 

BG Já taky Done Bosko! Přijdu zítra a vezmu s sebou kámoše! Ahoj Done Bosko!   

Mladík odběhne, Bosko si unaveně sedne a oddechne. 

DB To je ono! Mám takovou radost, že se mi chce křičet DÍKY! PANE BOŽE DÍKY!  

Chvilku oddechuje a pak nahlas přemýšlí:  

Jak to tehdy bylo v tom snu, když jsem byl malý? Viděl jsem kluky, Ježíše, Marii… dnes je svátek 

 Panny Marie…  

a zamyšlený odchází. 

Sen z devíti let 

 
Dvorek, chlapci se perou a nadávají, Bosko oblečený jako kluk je okřikuje 

DB Nechte toho nadávání, nebo vás zmlátím! 

A vyhrnuje si rukávy a začíná se s nimi strkat. 

JE Jeníku, tyto chlapce si nezískáš bitím, ale vlídností a zájmem o ně. Musíš jim to vysvětlit,  

 jak je odporné mluvit sprostě a tlouci kamarády a jak je krásné být poctivý a přátelský. 

DB Kdo jste, že mi poroučíte takové nemožné věci? 

JE Na mé jméno se zeptej mé Matky! 

MA přijde, vezme Boska opatrně za ruku a řekne 

 Dívej se! 



 Na pozadí krátké video dravé šelmy – tygr, jak zařve. Potom malé štěňátko nebo koťátko, jak si 

 hraje. 

 Viděl jsi tu proměnu, jak se divoké zvíře proměnilo na příjemné kotě? Zde je tvoje místo. Jakou 

 proměnu jsi viděl u zvířat, takovou musíš dosáhnout s těmito mými chlapci! 

 Chlapci, co se prali, se přiblíží k Marii a usmívají se na ni jako na mámu. 

MA Přijde doba, kdy všechno pochopíš… 

 

Boskův pokoj 

 

DB opět jako kněz, může být v pyžamu, pomalu se probouzí a leze z postele 

 Tenhle sen se mi zdál znovu a znovu od těch 9 let mnohokrát, ale teprve po včerejšku mi začíná 

 svítat. Mám se postarat o nějaké chlapce… 

 Nestačí doříct, ozve se veliký rachot, dupot a hulákání kluků a rovnou vpadnou do místnosti 

CH Už sme tady! Vzal sem všechny svý kamarády Done Bosko! Už se moc těšíme, co budete vyprávět 

 a co zažijeme! 

DB je pokynem ruky zastaví, ukáže, aby se posadili, a začne si s nimi povídat 

 Dobré ráno chlapci! 

CH nejdřív po sobě nechápavě koukají, pak nesměle pozdraví 

 Dobré ráno Done Bosko. 

DB nasadí výraz profesora, vezme do ruky notýsek a začne zkoušet 

 Nevadí, že jste milí studenti ještě v posteli, že ste neumytí a nesnídali jste, já vám hned nadiktuji 

 otázky dnešního testu a vy je ihned vypracujete! 

CH tváří se překvapeně 

 Ale Done Bosko…?! 

DB začne se smát 

 Dostal sem vás, bando! 1:0 vedu! 

 Kluci, jistě by vám bylo velmi nepříjemné, kdyby váš učitel vstoupil brzy ráno do vašeho pokoje a 

 začal zkoušet. Na to se přece musíte připravit, ne? Co třeba děláte ráno, než dojdete do školy? 

CH kluci jmenují: Umejvám se, musím si ustlat postel, mamka mi udělá snídani, vzít si tašku s učením… 

DB Ano! Výborně! A taky není špatné se ráno krátce pomodlit. A vy ste mi sem vtrhli jak povodeň a 

 ani ste nepozdravili a nenechali mě všechno pro vás nachystat. Bezva. 

CH Soráč Done Bosko, zvorali sme to, my sme se nemohli dočkat. 

DB OK. Tady máte peníze, skočte do obchodu koupit snídani pro nás všechny, já se zatím připravím.  

A po snídani vám povím něco, co vás bude zajímat. Prozradím vám jméno svého nejlepšího Kámoše. 

CH  Supr! Tak frčíme! Hněte kostrou! 

DB Tak já abych taky hnul kostrou, protože práci mi Pán Bůh dneska poslal až do postele! 

 

* * * 

 

 


