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Setkání a následné seznamování těchto tří postav
sledují, glosují a místy ovlivňují dva andělé. Lumaila anděl „strážný“, má sice v popisu práce dobro, je proti
pletichám, ale jak se děj vyvíjí, staví se trochu více na
stranu „hříšných“ žen. Azazel - anděl „padlý“, naopak
od počátku hledá s chutí na každém špatnosti, z
pohledu své „funkce“. Naopak v závěru je mu
mládence, kterého ženy tak trochu převezou, líto. Jak
vidno, ani „andělé“ nejsou bez citu, jak se posléze
vyjeví.
Příběh končí nedořešen - „deus ex machina“. Do hry
totiž vstoupí třetí žena, jejíž pouhé zjevení dává tušit
další změny...
Stručně řečeno: hra je jakousi přehlídkou pestrých
osobností a vlastností, ve kterých jistě poznáme jiné i
sami sebe, naše i cizí přednosti i slabosti...
Úvodní píseň byla nazpívána autorem ve studiu UHL
Records v roce 2001: kytary Tomáš Novák a Jiří
Šubrt, klávesy, aranžmá a mastering Michal Uhlíř.
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O HŘE
Děj hry začíná, když se na zastávce autobusu setkají
tři (staro)noví obyvatelé.
První postava, mládenec, má trochu problémy se
vztahy, ale uvědomuje si to a snaží se napravit.
Druhá postava, paní, je stále nespokojená, místy až
hysterická.
Poslední tvář, slečna, je koketní a myslí trochu moc
jen na sebe a své „dobro“.

O AUTOROVI
Diplomovaný textař a scenárista Ondřej Sedláček (*
1975) je absolventem hudebně dramatického oboru
VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze.
V roce 2009 obnovil OČB Orlice v Potštejně. Jako
principál, kmenový autor a režisér ji vede a uskutečnil
s ní řadu premiér svých her pro děti i dospělé, jakož i
mnohé další kulturně společenské akce.
Mimo to publikuje, vydal několik knih a je autorem
písňových textů, scénářů, libret a hudby.
Věnuje se též poradenství a lektorské činnosti na poli
reklamy, komerční komunikace a psaní textů. Více
na: www.drej.cz.
O DIVADLE
Vše podstatné o historii, současnosti i repertoáru
OČB Orlice, Potštejn najdete na internetu:
www.divadlo.potstejn.cz
Děkujeme všem, kteří k obnově divadelního života
v Potštejně přispěli a nadále přispívají…

