
Těžký život génia 

Postavy: Albert Einstein (Anička Šťastná) 

  Nevlastní dcera (Květa Hájková) 

  Dobré svědomí (Kateřina Růžičková) 

  Špatné svědomí (Jasmína Tarakjiová) 

  Úředník na patentovém úřadě (Květa Hájková) 

*Einstein spí, vedle něj sedí Svědomí* 

S – Vstáveeej! 

Š – Spi dál! 

S – Je čas na ranní testík! 

Š – Testík počká, dej si ještě dvacítku! 

S – No tak, vstávej! 

*Dobré svědomí se raduje, Špatné je naštvané* 

E – Přesně druhá odmocnina z 16! Čas na ranní IQ test! 

*Einstein se probouzí a jde si připravit snídani* 

*Přichází dcera* 

D – Co tu zase děláš?! Jsou 4 ráno! 

E – Děláš, jako kdybys mě neznala, vyplňuji si tu test! 

*Dcera mu kouká přes rameno* 

D – Zase? K čemu ti to je, stejně ti vždycky vyjde to samé 

E – Pche 

D – Kdyby tu s námi byla maminka… 

E - „Hlavní příčinou rozvodů je manželství.“ 

*Vrátí se k testu, počítá body* 

E – Sakra, zase 160! Jdu do pracovny. 

D – Na čem teď pracuješ? 



E – Teorie relativity 

D – Teorie čeho? 

E - „Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou; minutka na horké peci se zdá 

hodinou. A to je relativita.“ Ale na to si děvenko ještě mladá. 

*Odejde do pracovny, popisuje tabuli, chodí sem a tam, snaží se na něco přijít* 

*Přijde špatné svědomí* 

Š – Kašli na to, stejně na nic nepřijdeš, jsi k ničemu, nikdy nic nedotáhneš do konce, 

nikdy nic rozumného nevymyslíš, vzdej to* 

*Einstein sklesle sedá na zem* 

E – Já na to nemám, nikdy na to nepřijdu, co jen budu dělat.  

*Přichází dobré svědomí* 

S – Nee, pokračuj, neposlouchej ho, jsi na správné cestě! 

*Einstein vyskočí a píše na tabuli* 

E – Počkat! Že bych třeba tady napsal tohle… a tady škrtl tohle… no to vypadá nadějně! 

*dokončí teorii relativity* 

E – Mám to! Konečně! Moje Nobelova soško, budeš mít brzy kamarádku! A teď vzhůru 

na patentový úřad!  

*Svědomí se dohadují o zásluhách* 

*Einstein odchází na patentový úřad* 

E – Dobrý den, to jsem já! Mé jméno je Albert Einstein, už jste o mně asi slyšel. Dnes jsem 

přinesl Teorii relativity, to je něco zlomového! 

*podává papír s výpočty* 

P – A jste si tím jistý? 

E – No ano, je snad něco špatně? 

P – Vidím tu nějaké výpočty, které nevypadají, no jak to říct, nevypadají zajímavě. 

Hodím ty papíry na seznam k ověření, ale počítejte s tím, že dříve než za 2 týdny se 

k tomu nedostaneme. 

E – Ale já jsem na tom pracoval tak dlouho! Nejde to nějak urychlit? 

P – Bohužel. Na shledanou! 

*Einstein sklesle odchází domů, sedá si na zem a psychicky se hroutí* 



E – Oni to nechápou, to je důležitý objev. „Dvě věci jsou nekonečné – vesmír a lidská 

hloupost. Ale u vesmíru to není tak jisté.“ Co já jen teď budu dělat… Asi si půjdu dát 

další IQ test. Tak tohle je ten těžký život génia. 


