
Scénář ke schůzce Yakuzy a spřátelených organizací

Osoby a obsazení

Šéf japonské větve Yakuzy: Tomio Kasigi Yabu / Tomáš
Sekretář japonské větve: Juan Mojito Ishido / Brýda
Šéf severoamerické větve Yakuzy: George Olmeris / Jirka
Olmerisova geisha: Tatiana Croft / Táňa
Německý šéf Yakuzy (zrádce): Jaacob Watsker / Vacky
Zástupce hnutí Taliban: Youssef Minari / Pepa
Youssefův sekretář: Rashid Taha Mansour / Robert
Ochranka: Jannis Kosnaris / Koule
Terénní pracovnice: Magdalena Kaminski / Magda

— Schůzky se neúčastní Magdalena Kaminski.
— Jannis Kosnaris hlídá přede dveřmi, takže při schůzce nemluví.

Etiketa

Japonci si extrémně zakládají na etiketě a zdvořilosti. Je naprosto nemyslitelné chovat se k 
nim nezdvořile či arogantně. Jsou svázáni mnoha pravidly a neváhali by obětovat úplně vše, 
pokud by pocítili potřebu ztrestat mečem někoho, kdo se vůči nim dopustil urážky.

Oslovení:
V přítomnosti japonské aristokracie se na konec každého jména v dialogu přidává slovo SAN, které 
znamená ctihodný. Běžně stačí použít poslední jméno oslovované osoby a tento dovětek. 
Například: Watsker-san, či Olmeris-san. Pouze pro šéfa japonské větve se doplňuje místo SAN 
slovo SAMA, které vyjadřuje jeho vyšší postavení, tedy v oslovení se používá formulace: 
Yabu-sama. Toto je extrémně důležité a opomenutí nepřipadá naprosto v úvahu, neboť by to bylo 
považováno za těžkou urážku!

Japonština:
Začne-li na vás v průběhu schůzky kdokoliv řvát japonsky, sklopte uši, počkejte až domluví a 
potvrďte, že jste rozuměli zřetelným HAI (což znamená „ano“). Můžete ještě přidat DOMO 
[vyslov: domó], což znamená děkuji, tedy „hai, domo“. Takto odpovězte zvlášť v případě, kdy 
zaslechnete slovo „wakarimasu-ka“, což je otázka, zda jste rozuměli. Na začátku schůzky se 
přítomní zdraví s šéfem Yakuzy výrazem KONICHIWA [vyslov: koňičiua], což je pozdrav. Na 
konci schůzky SAYONARA [vyslov: sajonara], což je rozloučení. Například: „Konichiwa, 
Yabu-sama“, „Konichiwa Olmeris-san“.

Scénář

První vejde do místnosti Yabu Sama. Chvilku po něm přicházejí ostatní hosté a zdraví se s ním.

Příchozí: Konichiwa, Yabu-sama.
Yabu/Tomáš: Konichiwa <příchozí>-san.
...

Ishido/Brýda:  Vzácní hosté, Tomio Kasigi Yabu-sama, šéf japonské větve, vás vítá na této 
vrcholné schůzce Yakuzy.

Yabu/Tomáš: Hai. Domo Ishido-san. Vítám zde severoamerickou větev, zastoupenou Georgem 
Olmeris-sanem. Vítám německou větev:  Jaacob Watsker-san. Vítám také zástupce hnutí Taliban, 
Youssefa Minari-sana a jeho sekretáře, Rashid Taha Mansour-sana. A vítám také vzácnou paní 
Tatiana Croft-san, geishu vzácného Olmeris-sana. Vítejte! … Prosím, Olmeris-sane!



Olmeris/Jirka (přihlásil se o slovo): Yabu-sama, chtěl bych se se vší zdvořilostí ujistit, zda je 
toto místo zcela bezpečné. Při příjezdu jsme tu viděli kolem některé agenty naší tajné služby a 
obáváme se, zda nám nehrozí z jejich strany nepřiměřená pozornost.

Yabu/Tomáš: Hai, Olmeris-san. Můžete se spolehnout. Moji muži místo pečlivě vybrali a 
prohledali a moje osobní čest je vám zárukou, že nehrozí žádné odposlouchávání.

Olmeris/Jirka: Domo arigato, Yabu-sama.

Yabu/Tomáš: Dozo, Olmeris-san. A teď, proč jsme se zde sešli: Doba se mění. Naše obchody 
utrpěli ekonomickou krizí. Je třeba znovu je nějak rozhýbat. Musíme přijít s něčím novým. 
Minari-san, prosím, seznamte nás s vaším návrhem.

Minari/Pepa: Děkuji. My v hnutí Taliban si myslíme, že by situaci prospěla menší válka. Myslím, 
že bychom mohli oboustranně výhodně spolupracovat. My bychom se zbavili některých našich 
nepřátel a vy byste pak měli pod kontrolou černý trh s humanitární pomocí. Dostatečný rozruch by 
podle našich vůdců mohl způsobit jaderný konflikt mezi Indií a Pakistánem.

Yabu/Tomáš: Dozo, Minari-san. K tomuto účelu je nám, podle mých informací, schopna dodat 
vše potřebné německá větev. Prosím, promluvte,  Watsker-san!

Watsker/Vacky: Děkuji za slovo, Yabu-sama. Máme k dispozici plutoniovou bombu, pocházející 
z ruského válečného arzenálu. Nebylo obtížné zařídit, aby se papírově ztratila. Navrhujeme ji 
odpálit v oblasti Kashmiru. Můžeme vám ji dodat dnes odpoledne.

Yabu/Tomáš: Domo. Juan Mojito Ishido-san, kde byste navrhoval předání?

Ishido/Brýda: Myslím, že bezpečné místo, kde nás nikdo nebude rušit, bude dolní kamenolom.

Yabu/Tomáš: Domo, Ishido-san. Souhlasí všichni?

Všichni: Hai, Yabu-sama.

Hosté se loučí a odcházejí. Předposlední jde Yabu Sama. Watsker se zdrží.

Odchozí: Sayonara, Yabu-sama.
Yabu/Tomáš: Sayonara <příchozí>-san.
...

Watsker/Vacky (telefonuje po odchodu ostatních): Zdravíčko, Helmute... Ano... Ano... Tak 
je to zařízeno, skočili na to. Ano... Ne, já tam nebudu... Ano, do kamenolomu. A nastavte jí tak na 
pět deset minut. Až to bouchne, budeme mít po problémech s Japoncema i Američanama... Tsus! 


