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INT. DOM, GARÁŽ - DEŇ
MONTÁŽ:
OTEC montuje kovové súčiastky. Používa šrubovák, drôty, na
stole sú rozhádzané matice a šrúbky. Medzi nimi taktiež
časti iného robota: kovová ruka, mnoho krabíc so
súčiastkami.
Na nástenke za stolom s predmetmi sú
robota. Niektoré sú preškrtnuté, iné
fixou. OTEC sa na ne sem-tam zadíva,
ruky - zanechá čiernu šmuhu a d’alej

papiere s nákresmi
zvýraznené červenou
utrie si čelo chrbtom
pokračuje v práci.

Po chvíli zatne päste, matice a šrúbky vyletia do vzduchu
nad stôl. OTEC je zamračený. Z nástenky sa naňho dívajú
tváre známych vynálezcov. Strhne nákres s robotom a červenou
fixou ho preškrtne do tvaru "X".
NÁZOV:
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EXT. ULICA - DEŇ
OTEC kráča po chodníku ku svojmu domu. V špinavých dlaniach
drží štrngajúcu krabicu.
Po chvíli k nemu priskočia nohy v modrých topánkach - jeho
DCÉRKA LILI s aktovkou na chrbte. V náručí drží hnedého
plyšového medvedíka. Sem-tam z neho po ceste vypadnú chumáče
bieleho plyšu.
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INT. DOM, CHODBA - DEŇ
Dvere do domu sa otvoria a dnu vojde OTEC a LILI. OTEC
prejde ku stolíku pod schodami a položí naň krabicu so
súčiastkami.
LILI zhodí aktovku do kúta a s macíkom v ruke vybehne na
schody.
OTEC si všimne padnuté chumáče plyšu, ktoré za sebou LILINA
hračka zanecháva.
OTEC
(sústrediac sa na obsah
krabice)
Vrát’ sa a pozbieraj to, prosím
t’a...
LILI si vzdychne, prevráti oči. Vráti sa k dverám a vzdvihne
niekol’ko chumáčov. Pri chôdzi však macík stratí zopár
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d’alších. Ked’ si to LILI všimne, znova sa vráti, zbierajúc
nové. No zo zraneného macíka znova vypadáva biely plyš. LILI
sa zasmeje a d’alej ho zbiera, otáča sa a vracia s čím
d’alej, tým väčšou zásobou plyšu.
OTEC medzitým vezme krabicu a otvára dvere do garáže.
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INT. DOM, GARÁŽ - DEŇ
OTEC vstupuje dnu, jednou nohou za sebou zabuchne dvere.
LILI ostane pred dverami.
OTEC položí krabicu na stôl, vedl’a modrého hrnčeka.
Zapozerá sa pred seba.
Pred ním je na stole položený ROBOT s číslom "808". V
prostriedku hrude má prázdne miesto.
OTEC z krabice vyberie konštrukciu zvukového zosilovača a s
pokukovaním na ROBOTA ho začína rozoberat’. Po chvíli z neho
vít’azne vytiahne elektrónku. Otočí sa na ROBOTA a inštaluje
ju namiesto srdca.
Nakoniec sa od neho vzdiali a nepohnuto čaká.
Nad ROBOTOVÝMI očami sa rozsvieti malé červené svetielko.
OTEC sa poteší. ROBOT sa však nehýbe.
OTEC
Robot, pohni sa.
(netrpezlivejšie)
Pohni sa.
ROBOT nehybne sedí. Svetielko svieti.
OTCOVA tvár potemnie. Jeho úsmev sa vytratí.
Vráti sa ku stolu s krabicou. Niekol’kokrát v nej prehrábne
rukou. Nenájde nič potrebné. S dlaňami medzi čast’ami mu
klesnú ramená, skloní hlavu.
Vybehne z garáže na chodbu. Silno za sebou zabuchne dvere.
Tie sa zavrú a po sekunde znova otvoria.
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INT. DOM, CHODBA - DEŇ
OTEC nahnevane kráča po schodoch. Prejde okolo LILI hrajúcej
sa s mackom v objatí bielych chumáčov. LILI tiež opadne
úsmev, ked’ zbadá napätého OTCA.
OTEC zmizne na schodoch.
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LILI si všimne pootvorené dvere do jeho garáže.
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INT. DOM, GARÁŽ - DEŇ
LILI opatrne vojde dnu. V ruke drží plyš a macíka, z ktorého
už takmer nemá čo vypadávat’.
LILI sa poobzerá po miestnosti. Podíde ku stolu s krabicou.
Spoza stola jej vytŕčajú len zvedavé oči, hl’adiace na
súčiastky. Drobnou rukou nahmatá jednu z nich na stole a
obzrie si ju. Položí ju naspät’ a obzrie sa. Za ňou sedí
ROBOT so zvädnutou hlávkou. Podíde k nemu a chvíl’u naň
hl’adí.
Pravou rukou mu zakýva na pozdrav. Nastaví mu ju, ako to
robia dospeláci pri predstavovaní.
LILI
Lili.
ROBOT sa ani nepohne.
LILI sa nenápadne otočí na odchod, prudko sa však obzrie na
ROBOTA s očakávaním pohybu. Urobí to ešte dvakrát. Podrobne
si ho premeria. Podíde k nemu a položí vedl’a neho svojho
macíka. Ked’ ustúpi, niečo si všimne.
Zadíva sa na macka a druhou rukou sa už snaží ROBOTA
naplnit’ bielym plyšom. Strká mu ho kam dočiahne - do nohy,
neskôr bližšie k elektrónke v hrudi.
Ked’ jej dojde plyš, súhlasne prikývne. ROBOT sa stále
nepohol, v jeho tele sa objavili chumáče.
LILI si d’alej obzerá priestor. Všimne si krabicu. Prstami
sa naň snaží dočiahnut’, nejde jej to. Posúva ju stále viac
a viac na bok, na kraj stola.
Box však posunie príliš - z okraju spadne modrý hrnček do
d’alšej škatule so súčiastkami na zemi. Ozve sa prenikavý
kovový zvuk. LILI sa rýchlo pozrie dnu na obsah d’alšej
krabice. Hrnček sa nerozbil.
OTEC
(kričí)
Lili!
LILI sa rýchlo zháči, pozrie sa na otvorené dvere. Schmatne
macíka a vydá sa na odchod. Vo dverách ju zastaví OTEC.
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OTEC
Von, šup! Nezakázal som ti tu
chodit’? Mohla si si ublížit’.
LILI vybehne z garáže.
OTEC vojde dnu, zatvorí za ňou dvere. Pozrie sa na nehybného
ROBOTA. Podíde k nemu, vyoperuje mu svietiacu elektrónku.
Červené svetielko na jeho čele pomaly zhasína.
OTEC vezme ROBOTA za trub a položí ho na druhú stranu, na
policu pri dverách. Okolo neho sú iné nefunkčné robotie
telá. Majú značky "803", "804", "805"...
ROBOT 808 je usadený v prostriedku medzi nimi.
OTEC sa smutne otočí. Na zemi vidí porozhadzovaný plyš.
OTEC
(sklamane)
Chumáče! Nechala si tu...
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INT. DOM, CHODBA - DEŇ
OTEC
...tie chumáče!
LILI medzičasom podíde ku menšej kôpke chumáčov. Sadne si na
zem.
Ked’ započuje otcov krik, zahl’adí sa na dvere.
Uvedomí si, že pred nimi nie sú žiadne nové chumáče.
Vezme macíka do rúk a podrobne si ho prezrie. Poranené
miesto je spojené dvoma kovovými drôtmi. LILI sa usmeje a s
nádejou sa pozrie na zatvorené dvere do garáže.
STRIH DO ČIERNEJ
LILI (M.O.)
Oci, oci!
KONIEC

