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- V divadle se nejí, nepíská a hlavně netelefonuje. 
- A seš v prdeli. 

Dneska je den, kdy se rozdělí sláva. 
My budeme zpívat, my to budeme dávat. 
Budeme vřískat a dveřma třískat, 
dokud se vám hlava nerozskočí. 

Dneska je den, kdy se narodí slavní. 
Na role se čeká fronta, hlavně na tu hlavní. 
V potu se tu smažíš, oslnit se snažíš. 
Zklamán táhne dom, ten kdo to neroztočí. 

Musíme hrát a jako o život zpívat, 
ať je čemu se smát, ať je na co se dívat. 
Přece každý tu touží prožít, co je to sláva 
a chce za velkou louží taky autogram dávat. 

Vsázím, co mám na velmi sexy show. 
Sexy show ti tady holka nesežerou! 
Já se z dálky trmácím! 
Já jsem tady domácí! 
Nervy napnutý, jak když jsi před operací. 
Kdo z nás půjde dál, kdo pochodí s brekem? 
Rád se spokojím i s bezvýznamným štěkem. 
A to já ne! Dělám uměleckou školu? 
Zklamání rozpustíme v alkoholu! 

Musíme hrát a jako o život zpívat, 
ať je čemu se smát, ať je na co se dívat. 
Přece každý tu touží prožít, co je to sláva 
a chce za velkou louží taky autogram dávat. 

- Jméno? 
- Radim Šec, muzikálový herec. 
- Tak nám o sobě něco řekněte a zazpívejte. 

Od dvou let zpívám a od pěti let hraju, 
odmala jsem zasvěcován 
do jevištních tajů. 
Fotbal jsem hrál jako dítě jenom 
v jednom představení. 
Učili mě tancovat a stepovat 
až do zemdlení! 



Jen marně dál čekám na hlavní roli. 
Stále ve stínu hvězd, víte, to člověka bolí. 
Chtěl bych konečně znát, jak sladce šmakuje sláva. 
Chtěl bych uprostřed stát 
a lidem podpisy dávat. 

Učili mě tancovat a stepovat 
a šermovat a žonglovat 
a hrál jsem sluhy, vrátné, číšníky 
a bratry, syna, milence, zahrádkáře, 
dokonce i pobočníka druhého asistenta 
velitele kosmonautů... 
Ale zatím jsem neměl to štěstí 
na hlavní roli. 

- Ani tady nemáš to štěstí na hlavní roli. Ale je tady a důležitá role prodavače papoušků. 
Je tvoje. Není malých rolí, jsou jen malí herci. 
- Další!


