
SKANDÁL 

Účinkují: Ondřej Izdný, Alžběta Stanková, Jana Fabiánová, Petr Šudoma, Zdeněk Bubák, 
Peter Veslár, Filip Gröger, Jan Kříž, Zuzana Krištofová – Kolářová 

Skandál! Je tu nový pár! 
Podivín to válí s naší megastar. 
Vroucně jí lásku vyznával. 
Je zaděláno... na skandál. 

Díval se na ní jak Romeo. 
Jestil tohle praskne, je tu rodeo! 
Ona zas byla jak Julie. 
To je Toman oba zabije. 

Skandál! Skandál! Máme tady nový pár! 
To by byla dozajista trefa jistá pro bulvár. 
Ska ska skandál, rozhazuje sandál! 
Zrekognoskujem a pošlem dál! 

Skandál, skandál, toto není legrace! 
Velký city důležitý, míchaj se nám do práce. 
Ska ska zkaženou, bude míti náladu, 
kdo ocitá se v centru dopadu. 

- Ahoj. 
- Čau. 
- Co je? Neruším? 
- Nerušíš! My se tady bavíme jen o tom, jaký jsou novináři ukecaný drbny. 
- No právě. Velký hvězdy maj prostě někdy velký problémy. 
- A malý hvězdy maj někdy velkou hubu, viď?! 
- O.K. Dohodnem se na tom, že tato informace je TOP SECRET. 

Je ovšem nutné řádně probrat všechny úhly, 
až se Toman dozví o svém paroží. 
Zda budou na konci dvě nové truhly 
nebo zda se premiéra odloží. 

- To nééé! 

Já jak ho znám, tak mám pár soukromých tipů. 
Bude se tvářit, že nic nepoznáš. 
Vsaď se, že pošle ňáký týpky v džípu. 
Jasný, ty ho znáš. 
To zjistíš, když se ptáš! 

Skandál. To je nesporná. 
Na drby tu vedu kurzy odborné. 
Takže dovolte vážení 
citovati ponaučení: 



Choditi s přítelem, 
kterej k svýmu jmění přijel tunelem, 
mívá svý úskalí. 
Kór když se ska skandál provalí. 

Skandál, skandál, máme tady nový pár. 
Podvedený milionář, 
tučné sousto pro bulvár. 
Ska ska s Karin chodí nová láska. 
Budiž přísně potrestán ten, 
kdo to napráská. 

- Ahoj. 
- Nazdar. 
- Co je? Neruším? 
- Nerušíš. My se tady bavíme jen o tom, jaký jsou novináři ukecaný drbny. 
- No právě. Jsou to hrozně ukecaný drbny. 
- Kam asi šel? 
- No asi za Karin ne... 

To je skandál!!!!!!


