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OSOBY 

Lucie Arnaudová, dramatička 
Thomas, její nový soused 

SCÉNA 

Obývací pokoj v Luciině pokoji. 
Prostor zaplněný vzpomínkami ženy, která cestuje již pouze ve své hlavě. 



DĚJSTVÍ PRVNÍ 

1. 

Luciin obývací pokoj. 

Lucie sedí u psacího stolu. Poházené papíry. Otevřené knihy. Přemýšlí a hraje si s tužkou. Z úst jí vycházejí slova, která 

nejsou slyšet. Několikrát se pohne, jako by chtěla začít psát, ale něco ji vždy zastaví a s obtížně definovatelným 

melancholickým pohledem se zase usadí zpříma. Otočí se dokola, aby zahnala špatnou múzu, pak na chvíli znehybní a 

zase začne s tím svým rituálem. 

Někdo zazvoní. Lucie se podívá na hodinky. 

Jde otevřít dveře, za kterými stojí muž v bundě (Thomas) s přilbou na motorku v ruce. 

THOMAS	 Dobrý den. Já… 

LUCIE	 Počkejte. 

Jde k psacímu stolu, vezme z něj obálku. 

LUCIE	 Hodíte to do schránky. V žádné případě to nenechávejte na vrátnici. 

Podává mu obálku. 

THOMAS	 Ne, ale… 

LUCI	 	 Ne, prostě ne. I kdyby na tom trval, tak je to “nět”. Do schránky. 

Thomas si vezme obálku. Mile se na ni usměje. 

THOMAS	 Já nejsem poslíček. 

Lucie mu vytrhne obálku z ruky. 

LUCIE	 A co teda jste? 

THOMAS	 Soused. 

LUCIE	 …? 

THOMAS	 Soused zezdola. A v obýváku mi prší. 

LUCIE	 Do háje! 

Odběhne. 

THOMAS	 (sám pro sebe) To jo, do háje. 



Thomas za sebou zavře dveře. Jde do pokoje. 

THOMAS	 (nahlas) Slečno? … Nechcete s něčím pomoct? 

Žádná reakce. Vejde do obývacího pokoje. Rozhlíží se kolem sebe. Knihy, papíry rozházené po stole. 

Lucie se vrací, je rozčilená, má vykasané rukávy, je rozcuchaná. 

LUCIE	 Vana. Na něčem jsem začala pracovat… A nějak jsem na ni zapomněla. 

THOMAS	 Tak to je ta lepší varianta. 

LUCIE	 Lepší než co? 

THOMAS	 Že vám třeba nepraskly stoupačky. 

LUCIE	 Aha, tak to jo. Moc se omlouvám. Řeknete mi, kolik vám budu dlužná, ano. 

Lucie otevírá dveře, aby ho mohla vyprovodit ven. Thomas se nikam nežene. 

THOMAS	 Koupete se často takhle ve čtyři odpoledne? 

LUCIE	 Co vám na tom přijde divného? Ten čas, nebo to, že se někdo koupe? 

THOMAS	 Nic mi nepřipadá divný. Řekl jsem to jen tak. 

LUCIE	 … Podívejte, o tom se teď bavit nebudeme, právě jsem si vytopila koupelnu. 

THOMAS	 (pobaveně) Vy taky? 

LUCIE	 (odměřeně) … Trochu mě vyhodilo z konceptu, že jsem vás vytopila. Dobře? Škodu 

vám samozřejmě uhradím. Nebudu vás už zdržovat. Dokážu si představit, že budete muset uklízet 

spoustu vody. 

THOMAS	 Omlouvám se… Něco jsem vám udělal?  

LUCIE	 Ne. Proč? 

THOMAS	 Zdáte se mi trochu agresivní. 

LUCIE	 Myslel jste upřímná? 

THOMAS	 Ne, myslel jsem agresivní. 

LUCIE	 Omlouvám se. Ale rušíte mě. Právě jsem něco dělala a ráda bych se k tomu zase 

vrátila. 

THOMAS	 Můj strop si nezačal, to ta vaše vana. 

LUCIE	 Už jsem vá řekla, že mě to mrzí a že vám veškerou škodu nahradím! Co ještě chcete? 

THOMAS	 Taková jste vždycky? 

LUCIE	 „Vždycky“. „Nikdy“. „Často“. Učíte se příslovce? 

THOMAS	 Ne. Ani jsem nevěděl, že to jsou příslovce. Nikdy jsem vlastně pořádně nepochopil, 

co to jsou ty… příslovce. 

Pauza. Jeden druhého si měří pohledem. 

LUCIE	 Čekáte, že vám s tím pomůžu? 

THOMAS	 Nijak zvlášť. 

LUCIE	 Další. 



THOMAS	 Co? 

LUCIE	 Příslovce. 

THOMAS	 Mohla byste mi to teda vysvětlit? 

LUCIE	 Je to neohebný slovní druh, který vyjadřuje vlastnosti nebo okolnosti děje. 

THOMAS	 Děkuju pěkně. Teď je to všechno mnohem jasnější. 

LUCIE	 „Pěkně“, „teď“, „mnohem“ jsou taky příslovce. 

THOMAS	 Vy jste učitelka? 

LUCIE	 Proč? Protože vím, co jsou to příslovce? 

THOMAS	 Ne. Protože se koupete ve čtyři odpoledne. 

LUCIE	 Tak ale to je už opravdu… 

THOMAS	 Vtip. Dělal jsem si srandu. Fajn, jasně, nechám vás pracovat. 

LUCIE	 Děkuju. 

THOMAS	 Ještě poslední otázka… A už mizím. 

Lucie si ho prohlíží, přikývne. 

THOMAS	 Co teda děláte, když nejste učitelka? 

LUCIE	 Píšu. 

THOMAS	 Komu? 

LUCIE	 Ne, píšu pro divadlo. 

THOMAS	 Fakt? Jste slavná? 

LUCIE	 … Docela ano. Hlavně v určitých kruzích. 

THOMAS	 Co jste třeba napsala? 

LUCIE	 To je jedno. 

THOMAS	 Proč? 

LUCIE	 Stejně to nebudete znát a přivede nás to do rozpaků. 

THOMAS	 Ale ne, nepřivede. 

LUCIE	 Ale ano, přivede. 

THOMAS	 Slibuju, že mě to do rozpaků nepřivede. 

LUCIE	 Nemyslela jsem vás. 

THOMAS	 Nestyďte se. Třeba něco budu znát? Podle názvu? 

LUCIE	 O tom pochybuju. 

THOMAS	 Vsadím se s vámi o láhev šampaňského. 

LUCIE	 Šampaňské nepiju. 

THOMAS	 Tak o láhev bordeaux. Cheval-Blanc. 

Thomas vycítí Luciino lehké zaváhání. 

THOMAS	 Tak honem. Jak se jmenuje vaše nejznámější hra? 



LUCIE	 Deník nitra? 

THOMAS	 Ne, ta opravdu nejznámější. 

Pauza. 

LUCIE	 Dědictví? Kořeny? 

THOMAS	 Tak takhle! To snad ne. To jste nemohla být vy.  

LUCIE	 Prasklá dlaždička? 

THOMAS	 Dlužím vám láhev Cheval-Blanc. 

LUCIE	 Říkala jsem vám to. A kdybyste mě teď laskavě mohl nechat o samotě. 

Thomas jde ke dveřím. 

THOMAS	 Je mi velkou ctí, že mám tak slavnou sousedku. 

LUCIE	 Evidentně ne zas až tak moc slavnou. 

THOMAS	 Ne, nemusíte se bát, já o divadle nevím vůbec nic. Jednou nebo dvakrát jsem viděl 

něco od Molièra, ale víc nic. Takže jste teda spisovatelka… (Zarazí se) Říká se spisovatelka nebo 

autorka? 

LUCIE	 Nemám chuť pokračovat v téhle konverzaci. Nebaví mě to. 

THOMAS	 Aha, dobře. Chápu. Tak, nashledanou. 

LUCIE	 Nashledanou. 

Thomas přidrží vstupní dveře. 

THOMAS	 Mohla byste se mě zeptat: „A vy?“. 

LUCIE	 (z donucení) A vy? 

THOMAS	 Ne takhle (napodobí Luciin znuděný tón) „A vy?“. (Dál pokračuje vlídným tónem) „A vy? Co 

vlastně děláte vy?“ 

LUCIE	 Proč? 

THOMAS	 Ze zdvořilosti. Sousedská slušnost. 

LUCIE	 (odevzdaně) Fajn, tak jo. A vy, co vlastně děláte vy? 

THOMAS	 To je jedno. Stejně to nebudete znát a přivede nás to do rozpaků. 

Lucii ta jízlivá narážka pobaví. 

LUCIE	 Máte pravdu… Vzala jsem to za špatný konec. Prozradíte mi, co děláte? 

THOMAS	 Nejste zrovna dvakrát milá, ale jste zvědavá. 

Thomas se usměje. Lucie mu zabouchne dveře před nosem.  

THOMAS	 (za scénou) Zvědavá a urážlivá. 

TMA 



2. 

Druhý den. Ranní světlo. Pokoj je prázdný. Někdo zvoní. 

Lucie projde pokojem. Má na sobě džíny a hodně velký svetr. Otevře. Je to Thomas. Na sobě má oblek a v ruce tašku. 

THOMAS	 Jde to i líp. Přemýšlel jsem o tom. Nejlepší je říkat „dramatička“. 

LUCIE	 Prosím? 

THOMAS	 Radši než spisovatelka nebo autorka. Dramatička je lepší. Dramatičtější. 

LUCIE	 Tak to rozhodně. Začnu to aktivně používat. Neměl byste už jít? Děti vás určitě 

budou postrádat. 

THOMAS	 Děti jsou ve škole. 

LUCIE	 Na chodbě je strašlivý průvan. Ráda bych byla v teple. 

THOMAS	 Máte pravdu. 

Vejde do bytu. 

LUCIE	 Nepozvala jsem vás dál. 

THOMAS	 Myslel jsem že ano. 

LUCIE	 Co po mně chcete? 

THOMAS	 Jeden autogram. 

LUCIE	 Ale ne, jděte s tím někam… Já podpisy nesnáším. Ta předstíraná familiérnost mi 

připadá směšná. 

THOMAS	 To chápu, ale… 

LUCIE	 Vždyť ani neznáte moji práci, takže to nedává smysl! 

THOMAS	 Myslel jsem autogram na formulář… Kvůli tomu vytopenému bytu. 

LUCIE	 (zahanbeně) Jistě… Ano… Položte to tady. 

Thomas papíry položí. Lucie si je vezme. 

LUCIE	 A víte že ne. 

Thomas se zarazí. 

LUCIE	 Řekněte mi, kolik vám dlužím. A já vám to zaplatím. 

Lucie se rozhlédne a pak si jde pro něco do své kabelky. 

THOMAS	 Vy nejste pojištěná? 

LUCIE	 Samozřejmě že jsem pojištěná. 

THOMAS	 Tak to by pak byla pěkná blbost. 

Lucie z kabelky vytáhne šekovou knížku. 



LUCIE	 A co že vás to tak zajímá? Jste pojišťovák? 

THOMAS	 Ne. Nejsem pojišťovák, jsem… 

Lucie ho přeruší. 

LUCIE	 Pst! … Nic neříkejte! Nechte mě hádat. Jste… Jste… 

Lucie si Thomase prohlíží. 

LUCIE	 Rozhodně nejste intelektuál. To je jasné. 

THOMAS	 To vám teda děkuju. 

LUCIE	 Jste intelektuál? 

THOMAS	 Ne. 

LUCIE	 Tak vidíte. Je vám něco mezi 45 a… 60 lety. Jste ženatý, máte dvě děti. Bydlíte  
v hezkém bytě v devátém okrsku. Nosíte černé košile a šedé obleky. Máte legrační kufřík a…  
a zajímáte se o pojištění. Už vím… Jste bankéř! 

THOMAS	 Daňový specialista. 

LUCIE	 To je stejné. 

THOMAS	 Ne, to není stejné. 

LUCIE	 Pracujete pro nějakou banku? 

THOMAS	 Jak se to vezme, ano, ale… 

LUCIE	 Takže jste bankéř. 

THOMAS	 Vy jste dřevorubkyně? 

LUCIE	 Prosím? 

THOMAS	 Dřevo, papír, papír, knížky. Všechno je to stejné. Takže jste dřevorubkyně. 

LUCIE	 A neumíte prohrávat! 

THOMAS	 Jestli chcete, můžu vám vysvětlit rozdíl mezi… 

LUCIE	 Není třeba. Banka, daně, čísla. Nic z toho nemám ráda. Stačí mi na to jenom 

pomyslet a hned mám chuť někomu jednu vrazit. 

Pauza. 

THOMAS	 Šíleně se podobáte jedné své postavě. 

LUCIE	 Cože? 

THOMAS	 Lucie z Dědictví. Chladná a rázná. 

LUCIE	 Vy jste četl Dědictví?! 

THOMAS	 Takže „chladná a rázná“ vás neuráží! Ale podle toho, co jsem četl, tak to je jenom 

jedna vaše stránka. 

K Luciinu překvapení vytáhne Thomas ze své tašky knihu. 

THOMAS	 Zastavil jsem se na rohu v Labyrintu. A přiznávám, že jsem si u knihkupce, který 

vypadal jako knikupec, koupil vaši knížku. Přečetl jsem všech 112 stránek z vaší hry. 



LUCIE	 Na jeden zátah? Bravo. 

Thomas se směje, nemůže přestat. 

THOMAS	 Nebylo to zas tak těžké, mělo to hodně velká písmenka. 

Ona se take zasměje. 

THOMAS	 Ten knihkupec mi sice říkal, že by bylo lepší začít „Prasklou dlaždičkou“, ale už ji 

neměl na skladě. Přišlo mi to… takové… hodně… víte jak… Sakra… No… Dojalo mě to. Ne, bylo 

to strhující, nebo jak to říct… Prostě, není to žádná velká řachanda, ale je to hodně strhující. 

LUCIE	 (uraženě) Řeknu jim, aby to napsali na příští vydání. „Není to žádná velká řachanda, 

ale je to hodně strhující.“ 

THOMAS	 Počkejte… To nemělo vyznít tak, že je to divný, naopak. 

LUCIE	 To nejsou protiklady. Divný/nedivný. To je… Já vlastně nevím, proč na to vůbec 

reaguju. 

THOMAS	 Promiňte, že se ptám, ale vám ten příběh přijde vtipný? 

LUCIE	 Domnívám se, že v tom humor je. 

Thomas otáčí knihu, kterou drží v ruce. 

THOMAS	 Když si člověk přečte to, co je napsané vzadu…. 

LUCIE	 Říká se tomu čtvrtá strana obálky. 

THOMAS	 (čte) „Roubaix. Isabella se snaží na vlnách alkoholu uniknout před rakovinou, která 

pomalu zabíjí jejího manžela, kterého sice nenávidí, ale stále je pro ni nenahraditelný. Jediným 

svědkem přicházející smrti se stává jejich dcera. V šestnácti obrazech plných ohromné krutosti 

pokládá Lucie Arnaudová základy svého chirurgicky přesného psaní, v němž se odmítání umění 

stává uměním, odmítání stylu stylem a odmítání divadla divadlem.“ 

Lucie mu vezme hru z rukou a prohlíží si ji. 

LUCIE	 „Odmítání divadla…“ To je banda pitomců. 

THOMAS	 Ani oni tady neříkají, že by tam byl přítomný humor. 

LUCIE	 Ať je to, jak chce, čtvrtou stranu obálky nesmíte číst. 

THOMAS	 Ne? 

LUCIE	 Ne. A texty pro divadlo vlastně taky ne. 

THOMAS	 …? 

LUCIE	 Divadlo není od toho, aby se četlo. Je od toho, aby se poslouchalo. To je, jako byste 

chtěl mít nějaký zážitek z krajiny jenom díky tomu, že si budete číst průvodce. To nefunguje. 

Vrátí mu knihu. 

THOMAS	 Vy taky ne? 

LUCIE	 …? 

THOMAS	 Vy taky neumíte číst texty pro divadlo? 



LUCIE	 Svoje číst umím. 

Pauza. 

THOMAS	 Ukažte. 

LUCIE	 Co? 

THOMAS	 Přečtěte mi něco. Aspoň kousek. 

LUCIE	 Ne. 

THOMAS	 Dvě stránky a jdu. 

Podává jí knížku. 

LUCIE	 Ne. 

THOMAS	 Jednu stránku a jdu. 

LUCIE	 Ne. 

THOMAS	 Jednu stránku, nic nebudete podepisovat a jdu. 

Lucie položí ruku na knížku, ale ještě si ji nevezme. Kniha mezi nimi zůstane jako štafetový kolík. 

LUCIE	 Dobře. Půl stránky. 

On se usměje. Ona si vezme knížku k sobě. 

LUCIE	 Vidíte, už se smějete. Posaďte se. 

On se posadí, když v tom někdo zazvoní. Okamžitě vyskočí a zůstane stát. 

LUCIE	 Omluvte mě. 

Jde otevřít. (Za dveřmi nesmí být nikdo vidět.) 

HLAS ZA SCÉNOU	Dobrý den. Vaše objednávka. 

LUCIE	 (za scénou) Děkuju. 

Vrací se s pizzou. 

THOMAS	 Půjdu. Přečtete mi to někdy jindy. 

Drobné zaváhání. 

LUCIE	 … Dobře. Děkuju. Půjdu zase něco dělat. 

Thomasovi jako by najednou začala vadit nějaká vůně. Thomas chvíli váhá, pak vezme krabici, nahlédne dovnitř a při 

pohledu na pizzu se zašklebí. 

THOMAS	 Tohle chcete jíst… opravdu? 

LUCIE	 Ne. Nechám si to zarámovat. 

THOMAS	 Tohle si chcete dát ke snídani? 

LUCIE	 Ještě jsem nespala. Takže to bude moje večeře. 

THOMAS	 Tohle přece nemůžete jíst. 

LUCIE	 Je výborná. 

THOMAS	 Ne. Je na ní hodně věcí, ale to neznamená, že je výborná. Čuchněte si. 

LUCIE	 Poslyšte… 



THOMAS	 Říkám vám, abyste si čuchla. 

Udělá to. 

THOMAS	 Zavřete oči. 

Lucie ne zcela ochotně zavře oči. 

LUCIE	 Co dál? 

THOMAS	 Co to ve vás evokuje? Gondoly v Benátkách? Šikmou věž v Pise? Fontánu di Trevi? 

LUCIE	 Většinou vaří manžel a ten tady teď není. 

Thomas zavře krabici. 

THOMAS	 Zbylo mi trochu dušeného hovězího, donesu vám ho. 

LUCIE	 To nemusíte. 

THOMAS	 Nemáte ráda dušené hovězí? S mrkví, cibulkou, bylinkami, na bílém víně… vařené 

tři hodiny na hodně, hodně, hodně jemném plameni… 

LUCIE	 Pane sousede, nechci žádné vaše dušené hovězí. 

THOMAS	 Je to recept po mamince. 

LUCIE	 Jste milý, ale ne. 

THOMAS	 Za pět minut jsem zpátky. 

LUCIE	 Měl byste už opravdu jít. 

THOMAS	 Jenom ochutnáte. 

LUCIE	 A dost. Už jsem vám řekla, že ne! 

3. 

Velice krátká TMA. Vidíme, jak Lucie sedí před talířem, ze kterého se kouří. Ochutnává. Thomas stojí před ní, ruce 

má založené na prsou, čeká na její reakci. 

LUCIE	 (navzdory svému původnímu přístupu) … Je to moc dobré.  

THOMAS	 Takhle po ránu. 

Thomas jí nalije sklenku Cheval-blanc. 

LUCIE	 Dušené hovězí vlastně nemám zrovna v lásce. 

THOMAS	 Vlastně to není recept po mamince. 

Lucie ochutná víno. 

LUCIE	 Dobré… 

THOMAS	 Cheval Blanc ročník 95. Chutná? K tomu jídlu se hodí. 



LUCIE	 Vy si nedáte? 

THOMAS	 Před desátou nikdy. 

Thomas vezme do ruky krabici s pizzou a jde k oknu. 

THOMAS	 (dívá se ven z okna) Máte štěstí. Ze svého bytu nemám tak pěkný výhled. 

Otevře okno. Vyhodí pizzu z okna. 

THOMAS	 Nikdy jsem si nevšiml, že je odsud vidět věž kostela svaté Trojice. 

Lucie přestane jíst. Thomas okno zase zavře. 

LUCIE	 Omlouvám se, ale vy jste opravdu vyhodil moji pizzu z okna? 

THOMAS	 Ano. Vy byste byla schopná ji klidně sníst studenou. 

LUCIE	 Ano. Klidně bych si ji snědla zítra. 

THOMAS	 Zítra bude losos s koprem. 

Pauza. 

LUCIE	 Vaše žena bude určitě žárlit, že vaříte sousedce. 

THOMAS	 Vařím už panu Bertierovi. 

LUCIE	 Komu? 

THOMAS	 Panu Bertierovi, sousedovi, co bydlí v prvním patře. 

LUCIE	 …? 

THOMAS	 Ten starý pán s přízvukem odněkud z jihu. 

LUCIE	 A vypadá jak? … 

THOMAS	 No, je to takový starý pán, co mluví s přízvukem… 

LUCIE	 Který herec by ho třeba mohl hrát? 

THOMAS	 Aha…! To je teda trochu… Jean-Pierre Marielle! Ale trochu mladší, menší  
a s vlasama. 

LUCIE	 Takže třeba Daniel Auteuil? 

THOMAS	 Bingo. Ale zase spíš trochu větší. 

LUCIE	 Copak znáte jenom jednoho herce? 

THOMAS	 Rozhodně znám víc než jednoho souseda. 

LUCIE	 Ne každý se hned po dvou dnech nechává sám pozvat na návštěvu. 

THOMAS	 Vlastně tady bydlím už tři týdny. A vy? 

Lucie se usměje. 

LUCIE	 Osm let. 

THOMAS	 Měla byste se stydět. 

LUCIE	 Ale já se stydím… Není to ten pán v kšiltovce, co má toho bílého pejska? 

THOMAS	 Ano. 

Lucie je překvapená. 



LUCIE	 Tak to je Bertier… Myslela jsem, že to je Aslanian. 

THOMAS	 Ale ne, Aslanian bydlí ve druhém. 

LUCIE	 To je divné. Byla jsem přesvědčená, že ten malý pán je Armén… A že jí baklavu  
a k tomu poslouchá Aznavoura… Představovala jsem si, že to je bývalý klenotník z rue de Trévise… 

THOMAS	 A on dělal obchodního ředitele ve Francouzské energetice. A Aslanian je zubař a je 

mu pětatřicet. 

LUCIE	 My máme v domě zubaře?! 

THOMAS	 Dokonce dva. Aslanianova žena má taky svoji praxi. 

LUCIE	 Blondýna, velká prsa, zelené oči? 

THOMAS	 Jaké má oči, nevím, ale bude to ona. 

Lucie se usměje. Thomas se podívá na hodinky. 

THOMAS	 Už musím jít. Nádobí vám tu nechám. 

Udělá pár kroků směrem ke dveřím. 

THOMAS	 Na viděnou. 

LUCIE	 Ještě se zeptám, když znáte celý dům, nevíte, kdo to tady zpívá? 

THOMAS	 Hodně nahlas a hodně falešně? 

LUCIE	 Přesně tak. 

THOMAS	 Tak to budu já. 

LUCIE	 Aha. 

THOMAS	 Jestli chcete, můžu zkusit nezpívat tak nahlas. 

LUCIE	 Já bych radši, kdybyste zkusil zpívat čistě. 

THOMAS	 Ne, to nepůjde. Je mi líto, ale jsem ztracený případ. 

LUCIE	 Ale stejně s tím nepřestanete? 

THOMAS	 Samozřejmě že ne. Když vám něco nejde, tak to neznamená, že to nesmíte dělat. 

LUCIE	 To já bych nemohla. 

THOMAS	 Ne? 

LUCIE	 Moc dobře znám svoje hranice. Proto taky nevařím, na nic nehraju, ani nesportuju. 

Ani se nesnažím získávat přátele. 

THOMAS	 Ale pro můj klid, řekněte, že se aspoň čas od času s někým vyspíte. 

Trapná pauza. Rozpaky. 

LUCIE	 … Čas od času. 

THOMAS	 (poněkud nesvůj) Tak jo… Nechám vám tu to nádobí. 

Jde ke dveřím. 

LUCIE	 To už jste říkal. 

THOMAS	 Aha. Ano… Na viděnou. 



LUCIE	 To už jste taky říkal. 

THOMAS	 Aha. Tak jo… Francie do toho! 

Dveře se za ním zavřou. Lucie zůstane sama, přemýšlí a vypadá spokojeně. 

TMA 

4. 

Na druhý den. Večer. Dveře do bytu jsou otevřené. Lucie nervózně obchází kolem dokola uprostřed obývacího pokoje. 

(Můžeme si všimnout, že jeden obraz na zdi visí nakřivo.) Chová se jako někdo, kdo se bojí pavouka na zdi. 

Thomas zaklepe a otevřenými dveřmi vejde do bytu. 

LUCIE	 To je od vás milé, že jste přišel tak rychle. 

THOMAS	 Znělo to naléhavě. 

Vejde dovnitř. Dívá se na ni. 

THOMAS	 Co se děje? 

Lucie má hlavu nakloněnou nakřivo, vypadá to, jako by se dívala směrem ke zdi. 

THOMAS	 Bolí vás za krkem? 

LUCIE	 Rámeček. 

Thomas se podívá na obraz, který visí nakřivo. Pak zase na Lucii. 

THOMAS	 Mám ho narovnat? 

LUCIE	 Bingo. 

Thomas obraz narovná. Zabere mu to sotva vteřinu. 

THOMAS	 To jste mě asi opravdu hodně chtěla vidět. 

Lucie se usměje. 

LUCIE	 Já vím, že je to směšné. Omlouvám se. Ale neskutečně mě to trápilo, nemohla jsem 

kvůli tomu psát. 

THOMAS	 (s posměškem) Kvůli tomu rámečku? 

LUCIE	 Snažila jsem se soustředit, ale nemohla jsem na to přestat myslet. Mám problém, 

když věci nejsou rovně. 

THOMAS	 To je zajímavé. 



Thomas obraz zase posune do šikmé polohy. 

LUCIE	 Ó, bože… 

Vrátí ho nazpět. 

LUCIE	 Stydím se. Snažila jsem se to udělat sama, ale nedokázala jsem to. 

Chytne se za paži a hladí si ji, jako by ji bolela. 

THOMAS	 Co se vám stalo? 

LUCIE	 Chronická bolest. 

THOMAS	 Co to je? 

LUCIE	 Bolest, která nechce polevit. 

THOMAS	 Já vím, co to znamená chronická. V příslovcích sice nijak nevynikám, ale na přídavný 

jména jsem skvělej. 

LUCIE	 Nikdo neví, od čeho to je. Revma, ústřel, zapouzdření? Kdo ví. Doktor mi jenom 

řekl, že se mám vyvarovat golfu a veslování. 

THOMAS	 Veslování taky. Tak to je v háji… Ještě že můžete jezdit na bruslích a skákat na 

trampolíně! 

Thomas se směje sám. 

LUCIE	 Měl byste se přestat smát vlastním vtipům. 

THOMAS	 To je tréninková metoda. 

LUCIE	 A funguje? 

THOMAS	 Na Bertiera ano. Trochu hůř slyší. Dává mu to aspoň dojem, že má navrch. 

Lucie se zasměje. 

LUCIE	 Jak se starýmu Bertierovi daří? Pořád to není ten klenotník z rue de Trévise? 

THOMAS	 Pořád ne, ale zjistil jsem od něho, že v našem domě bydlí velká hvězda! 

LUCIE	 Ano? 

THOMAS	 Jo. Inspektor Fango! 

Lucie přikývne. 

THOMAS	 Vy ho neznáte? 

LUCIE	 Ale ano, znám. 

THOMAS	 Vsadil bych se, že ho neznáte. 

LUCIE	 Je to můj manžel. 

THOMAS	 Cože?! Vy jste žena inspektora Fanga? 

LUCIE	 Jsem žena Daniela Ferrana. 

Thomas se z toho nemůže vzpamatovat. 

THOMAS	 No teda… Moje děti ho zbožňujou. Dívají se na něj každý týden. 

LUCIE	 Tak to je dobře. 



THOMAS	 Já se z toho pořád nemůžu vzpamatovat. Vy jste opravdu jeho žena? 

Lucie mu ukáže svůj snubní prstýnek. 

LUCIE	 Až do odvolání. 

THOMAS	 Takže ho znáte hodně dobře? 

LUCIE	 To asi jo. 

THOMAS	 To bych řekl, že jo. To je divný. Jak to, že jsem ho nikdy nepotkal? 

LUCIE	 Točí na venkově. Novou sérii s Fangem.  

THOMAS	 (zasněně) To je neuvěřitelné. (Nasadí vážný tón): „Peklo nebo ráj, to rozhodne Bůh. Já 

jen domlouvám schůzky.“ 

Lucie se ze zdvořilosti zasměje. 

THOMAS	 Moc dobře mi to nejde. 

LUCIE	 Omlouvám se, ale já to neznám. Teda jako znám, ale nedívám se. 

THOMAS	 Vy se na ten seriál nedíváte? 

LUCIE	 Ne. 

THOMAS	 Vy se na ten seriál nedíváte?! 

LUCIE	 Ne. 

THOMAS	 A on to ví? 

LUCIE	 Nemáme televizi. 

THOMAS	 Ale on vaše hry čte? 

LUCIE	 V té poslední dokonce hrál. 

THOMAS	 (rýpne si) Takže to mezi vámi nehraje nějakou zásadní roli. 

LUCIE	 On je skvělý herec. On může hrát cokoli, ale mě hodně věcí z toho nezajímá. 

THOMAS	 Takže vy se na ten seriál nedíváte! 

LUCIE	 Co furt máte!?! Vaše žena si s vámi snad prohlíží vaše bankovní věci? 

THOMAS	 Ne. 

LUCIE	 (rozčileně) Tak vidíte. Takže tak velký rozdíl mezi námi zas není. 

Pauza. 

THOMAS	 Urazil jsem vás. 

LUCIE	 Ale ne. 

THOMAS	 Ale ano. 

LUCIE	 Přísahám že ne. 

Thomas se otráveně sune ke dveřím. 

LUCIE	 Fajn… Co si dáme zítra k obědu? 

TMA 



5. 

Ve tmě se objeví zapálená cigareta. 

LUCIE	 (za scénou) Můj otec byl majitelem velké textilky v Roubaix. 

Světlo. Oba sedí proti sobě. Jsou po jídle. Lucie kouří. 

LUCIE	 Lidi se ho báli. Byl něco jako otrokář, jako někde na bavlníkových plantážích na 

americkém jihu, jen tady míň svítilo slunce… Toužil po tom, že bude mít syna, dědice; já pro něj 

neznamenala vůbec nic. Jen další věc ve velkém domě. Nikdy na mě nepromluvil. Mluvil jenom se 

svými psy. Ty naprosto zbožňoval. V pohádkách to často bývá tak, že když je otec zlý, tak matka je 

světice. Moje matka svatá nebyla. Byla hloupá a vlastně taky docela zlá. Za mlada si vysnila spoustu 

věcí. Vdala se za nejlepší partii v širokém okolí, nastěhovala se do nádherného domu plného 

služebnictva. Můj otec ji ale s sebou nikdy nikam nebral. A tak máma byla doma a potají začala 

pít… O mně říkala, že jsem ošklivá. Pořád mi opakovala: „Podobáš se svému otci.“ Moji rodiče byli 

strašně špatní rodiče ale naprosto skvělé postavy. Vděčím jim úplně za všechno. Byla jsem malá 

smutná holka, která měla cit pro neštěstí. Přečetla jsem „Deník Anny Frankové“ a přišlo mi to 

báječné. A tak jsem v deseti letech, stejně jako Anna Franková, začala psát. Pečlivě jsem 

zaznamenávala události svého každodenního života do deníku a pak jsem si je přehrávala  
s barbínami. Bylo to smutné, ale zvláštním způsobem podivuhodné. Když se ta krutá slova napsala, 

nabývala najednou nečekaných významů. Člověk se stane svědkem svého vlastního života a všechno 

je tak nějak veselejší. No a takhle to začalo. Pak přišly další sešity, desítky a desítky dalších. Psala 

jsem věci pro divadlo a vůbec jsem to nevěděla. Autobiografie v přímém přenosu. Bez příkras. Z 

alkoholismu mojí matky se pak o mnoho let později stalo „Dětství“ a z mého samotářského života v 

penzionátu „Deník nitra“. Potom otec onemocněl. Smrtelná rakovina. Během pár měsíců bylo po 

něm. A matka se definitivně zbláznila. Z toho vzniklo „Dědictví“. A jaké dětství jste měl vy? 

Thomas na ni chvíli beze slova hledí. 

THOMAS	 No, já? Nic zvláštního. 

LUCIE	 Nic zvláštního? 

THOMAS	 Tak řekněme třeba, že pokud váš život je Zola, tak ten můj je něco jako Spirou  
z toho komiksu. 

Lucie se směje. 



THOMAS	 No ne, opravdu… Žádné Roubaix, žádný alkohol, žádná rakovina. Vlastně jo. Táta 

měl problémy s prostatou, ale už je v pořádku. Pracoval jako realitní makléř, obchody mu šly 

dobře… Rád hraje tenis. Je legrační, takový ten stárnoucí svůdník. Maminka ho pořád miluje. Mám 

dvě sestry, ta starší mě trochu štve, ale vycházíme spolu dobře… Já měl rád hlavně grilovačky na 

venkově, chození na fotbal a dovolenou v Biarritzu. Bylo to skvělý. Omlouvám se. 

Lucie se směje. 

LUCIE	 Ale to vůbec nemusíte! To je přece dobře. A nebojte se, až jednou půjdete  
k psychoanalytikovi, tak zjistíte, že všechno nebylo zdaleka tak růžové. 

Thomas se směje také. 

THOMAS	 Napsal bych hru. 

LUCIE	 No vidíte. „Grilovačka na venkově“, to by byl skvělý název. Asi byste neměl úplně 

nejlepší kritiky, ale lidi by na to chodili. 

Oba se znovu zasmějí. 

THOMAS	 A co ta vaše? 

LUCIE	 Co moje? 

THOMAS	 O čem bude ta vaše příští hra? 

Lucie najednou zvážní. 

LUCIE	 Omlouvám se, ale… 

Thomas zvedne ruku. 

THOMAS	 Nic neříkejte. Budu hádat… Bude to… Bude to… 

Thomas si Lucii prohlíží. 

THOMAS	 Rozhodně to bude hodně intelektuální. 

Lucie se zasměje. 

THOMAS	 Já vím! 

LUCIE	 Co víte? 

THOMAS	 Vím, o čem bude vaše hra. 

LUCIE	 Ano? 

THOMAS	 Ano. A taky vím, o čem nebude. 

LUCIE	 Poslouchám. 

THOMAS	 Jste zvědavá, co? 

LUCIE	 Ano, a taky urážlivá, tak si dávejte pozor. 

THOMAS	 Zkrátka a dobře ta vaše nová hra bude o tom, co znáte nejlíp, a nebude o tom, co 

vůbec neznáte. 

Lucie se na něj dívá, navzdory všem okolnostem ji to pobavilo, vybízí ho, aby pokračoval. 

LUCIE	 Takže? 



THOMAS	 Takže bude o vás a ne o vašich sousedech. 

Lucie se zasměje. 

LUCIE	 Před vámi člověk nic nezatají. 

THOMAS	 Ale přemýšlím nad tím jejím názvem.  

LUCIE	 (zaujatě) Nad názvem? 

THOMAS	 „Pracovní název“. 

LUCIE	 (teď už ovšem znepokojeně) O čem to mluvíte? 

THOMAS	 O vaší hře, která se bude hrát příští sezónu. Koupil jsem si lístek, ale… 

Pauza. 

LUCIE	 Oni na moji hru prodávají lístky? 

THOMAS	 No jo. 

Pauza. 

LUCIE	 Ale to není možný. 

THOMAS	 Mám to na 2. září. To mám zrovna narozeniny. 

LUCIE	 Vy si ze mě děláte legraci. 

Thomas se směje. Vytáhne z peněženky lístek. 

THOMAS	 „Daniel Ferran ve hře Lucie Arnaudové – Pracovní název. První kategorie. 56 euro.“ 

LUCIE	 To není možný… 

THOMAS	 Mně taky přišlo, že je to trochu moc peněz. 

Lucii se najednou udělá nevolno, mále spadne. Thomas ji na poslední chvíli zachytí. 

THOMAS	 Jste v pořádku? 

Odstrčí ho od sebe. 

LUCIE	 Už, prosím vás, běžte. 

Je bledá, celá se třese. Jako by se o ni pokoušel záchvat úzkosti. 

LUCIE	 Nechte mě být. 

THOMAS	 Nevypadáte úplně zdravě… 

LUCIE	 Nechte mě na pokoji! Nechte mě být! 

THOMAS	 Ale… co se stalo? 

Lucie se zarazí. Vybuchne. 

LUCIE	 Stalo se to, že žádná hra není! Nic! Ani slovo! 

THOMAS	 Ale vždyť celé dny píšete… 

LUCIE	 Říkám vám, že nemám ani slovo. Nejde mi to! A oni na to už prodávají lístky!!! 

THOMAS	 Neřekli vám o tom? 

LUCIE	 Samozřejmě že mi to řekli, ale… 

Lucie zakřičí, snaží se uklidnit. Ale zase ji to přepadne, chodí do kolečka kolem Thomase jako lev v kleci. 



LUCIE	 Můžu si za to sama, je to moje chyba, já to věděla, tušila jsem to. Cítila jsem to  
v lokti! Já jsem taková kráva…! 

THOMAS	 O čem to mluvíte? 

LUCIE	 Dva roky zpátky, na generálce jedné hry, kterou režíroval Rosenblatt. Velký úspěch, 

květiny, úsměvy, slzy, šampaňské, spousta šampaňského… Všichni gratulovali autorovi, herci se 

objímali, jak by se snad opravdu měli rádi. A já žárlila, strašně jsem žárlila, je pravda, že nemám 

ráda, když někdo žárlí, ale najednou to přišlo, já byla unavená, začalo mně cukat v lokti, to je takový 

signál, alarm, který říká, holka, čapni taxíka a domů, ale já ne, zůstala jsem trčet na baru, zblblá 

alkoholem, a když jsem na rameni ucítila jeho ruku, tak už bylo moc pozdě. 

Sesune se do křesla. Hrozivě si povzdechne. 

THOMAS	 Ale čí? Čí ruku? 

LUCIE	 Josepha Rosenblatta. Toho režiséra… 

Thomas evidentně neví, kdo je Joseph Rosenblatt. 

LUCIE	 Dívá se na mě a říká: „Jak dlouho jsi už nic nenapsala? Zpohodlněla jsi, takže mě 

radši poslouchej, drahoušku, lidi tě chtějí slyšet, napiš něco pro Ferrana a já ti dám k dispozici svoje 

divadlo, rád bych mu to sice odmítnul, ale tak nějak se slyším, jak říkám ano. Já jsem taková kráva, 

taková kráva! Proč jsem mu na to kývla?! 

Thomas jí podá skleničku.  

THOMAS	 Nedáte si? 

Lucie se napije. 

THOMAS	 Jsem si jistý, že to přijde. A vždyť máte ještě čas! Do září! To jsou ještě… tři měsíce! 

Lucie vyprskne. 

LUCIE	 To mě zabije! 

THOMAS	 Ale ne. Nezabije. Věřím vám, určitě máte spoustu nápadů. 

LUCIE	 Nemám. 

THOMAS	 Ale máte… Něco vás napadne, máte skvělou představivost… 

LUCIE	 Právě že žádnou nemám. Představivost nesnáším. 

THOMAS	 Ale no tak, Lucie… 

LUCIE	 Nechte mě, prosím, v klidu. 

THOMAS	 Myslím, že… 

LUCIE	 Buď teď odejde vy, nebo jdu já! 

THOMAS	 Lucie, uklidněte se… 

Lucie si vezme kabát a odejde ze svého bytu. Práskne za sebou dveřmi. Thomas zůstane sám. 

TMA 



6. 

Později. Thomas spí na pohovce. Otevřou se dveře, je to Lucie. Je zmoklá. Poté, co se vzpamatuje z překvapení, že vidí 

Thomase, něžně si ho chvíli prohlíží. Jde do pokoje, nalije dvě skleničky whisky a usadí se do křesla. Napije se, stále 

přitom pozoruje Thomase. Ten se náhle probudí. 

LUCIE	 	 Tak vy jste tady pořád… 

Thomas se na pohovce posadí. 

THOMAS	 Nevěděl jsem, jestli jste si vzala klíče. 

Lucie podá Thomasovi skleničku. Oba chvíli váhají, pak si připijí. 

THOMAS	 Jak je? 

Lucie pokrčí rameny. 

LUCIE	 Myslím, že s tím psaním seknu. 

Thomas se napije. 

THOMAS	 Umíte něco jiného? 

LUCIE	 Ne. 

THOMAS	 Takže jste si rovnou odpověděla. 

LUCIE	 Heleďte se. Vy taky zpíváte, i když to neumíte. 

THOMAS	 To jo, ale není to moje práce. 

Lucie se posadí vedle něho. 

LUCIE	 Někdy přemýšlím o tom, že se na všechno vykašlu. A půjdu dělat něco opravdu 

důležitého. Měla bych se spíš o někoho starat: o týrané ženy nebo o opuštěné děti. 

THOMAS	 Ti mají svých problémů až dost. 

LUCIE	 Prosím?! 

THOMAS	 Upřímně, myslíte si o sobě, že jste misionářka? 

LUCIE	 Proč bych nebyla? 

THOMAS	 Nikam nechodíte! Natož abyste si všechnu bídu světa pustila k sobě domů… 

LUCIE	 Mohla bych to zkusit. 

THOMAS	 Jako váš soused jsem proti. 

Lucie si opře hlavu do dlaní. 

LUCIE	 Já to nezvládnu… 



THOMAS	 Jste spisovatelka. Teda dramatička. V tom jste dobrá. Pro to jste zrozená. 

Thomas zaváhá. 

THOMAS	 Když jsem četl „Zlomenou dlaždičku“, tak jsem brečel. Já vím, že věci pro divadlo se 

nečtou a že já je rozhodně neumím číst, ale brečel jsem. 

LUCIE	 Vy jste u toho opravdu brečel? 

THOMAS	 Měl jsem hodně vlhké oči. Věřte mi, vy dokážete lidi dojmout. To je dar. Nemáte 

právo si ho nechávat jenom pro sebe. 

LUCIE	 Když já ale umím vyprávět jenom o sobě. Když nemluvím o sobě, nemluvím ani o 

nikom jiném. 

THOMAS	 Tak vyprávějte o sobě. 

LUCIE	 Ale můj život už nikoho nezajímá. Moje poslední hra ještě jakýs takýs úspěch měla. 

Vzala jsem si báječného chlapa. Máme tenhle krásnej byt. To je přece děs. 

THOMAS	 (posměšně) Děs a hrůza. 

LUCIE	 O čem tak podle vás mám vyprávět? Co? Přece nebudu psát o tom, že si Ferran 

koupil nové auto! 

THOMAS	 (rýpne si) Přijde na to… Co je to za auto? 

LUCIE	 Vám nedochází, že je to vážná věc? Nezbylo mi nic, o čem bych mohla vyprávět. 

Mám se až moc dobře. 

Pauza. 

THOMAS	 Na někoho, komu se daří až moc dobře, ovšem vypadáte docela utrápeně. 

LUCIE	 Ale já se tím taky hrozně trápím! 

THOMAS	 A přitom k tomu nemáte žádný důvod. 

LUCIE	 Já vím, ale to mě neuklidňuje. Vlastně mě to trápí ještě víc. Pořád se to ve mně 

hromadí. 

THOMAS	 Proč o tom teda nepíšete? O tomhle pocitu. 

LUCIE	 Protože to je stav, to není téma! K psaní člověk potřebuje příběh. Slova na divadle 

nejsou žádné prázdné tlachání. Je to jednání! 

Lucie si povzdechne. 

THOMAS	 Říkala jste, že se to ve vás hromadí. A co se dělá, když má někdo zácpu? 

LUCIE	 To myslíte vážně? Kdyby stačilo dát si pár švestek, aby se vám vrátila inspirace, tak 

už by se o tom asi vědělo. 

THOMAS	 Musíte změnit inspirační zdroje. Musíte zažít něco nového. 

LUCIE	 Nehodlám si nechat propíchnout bradavky a nastrkat si do nich rezavé háčky, abych 

mohla psát o tetanu! 

Thomas se zasměje. 



THOMAS	 Ne, to rozhodně dělat nemusíte… Ale mohla byste cestovat! Někam odjet, co? 

Trochu poznat svět. 

LUCIE	 Že já nepíšu žádnej blog! Sakra! 

Lucie si zapálí cigaretu. Napětí se uvolní. 

THOMAS	 Lucie… Jestli si nechcete nic vymýšlet, ani vyprávět o svém životě, ani měnit svůj 

životní styl, tak myslím, že vám zbývá jediné. Čekat, že se vám něco vážného přihodí. 

Lucie vyfoukne kouř, zamyslí se. 

LUCIE	 Souhlas. Myslíte, že to bude trvat dlouho? 

TMA 
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Lucie sedí u svého stolu. Snaží se psát. Nakonec zvedne telefon. 

LUCIE	 (vesele, do telefonu) Tak co bude dneska večer k jídlu? … Jak to, že ještě nevíte? Nějak to 

flákáte, drahý sousede… Tři dny bez… Já nevím, třeba něco tučného! Když už nemám inspiraci, 

tak ať jsem aspoň obézní… A vy jíst nebudete? … Ale ale, vy něco kujete… Tak to si se mnou 

nedělejte starosti, já si objednám pizzu. 

Doposud měla Lucie na tváří široký úsměv, náhle se ale zasmuší. 

LUCIE	 (do telefonu) Ale prosím vás. Hezký večer. 

Dívá se na telefon. Vypadá zmateně. Někdo klepe na dveře. Lucie jde otevřít. Je to Thomas. 

LUCIE	 (s úsměvem) Divila jsem se, že byste mě nechal večeřet „quatro stagionni“. To by bylo 

něco jako neposkytnutí pomoci člověku v nouzi. 

Thomas se ale nesměje. Něco ho trápí. 

THOMAS	 Můžu dál? 

Lucie si všimne, že soused není zcela v pohodě. 

LUCIE	 Samozřejmě. 

Lucie zavře dveře. 

LUCIE	 Co se děje? 

THOMAS	 Obávám se, že budete muset změnit kuchaře. 

LUCIE	 Proč? 

THOMAS	 Budu se muset stěhovat. 



LUCIE	 Vždyť jste se sotva přistěhoval! Ani jste si pořádně nevybalil věci z krabic. 

THOMAS	 Bude to tak jednodušší. 

LUCIE	 Jsem proti. 

Pauza. 

THOMAS	 Vyhodili mě z práce. 

LUCIE	 Jen tak. 

THOMAS	 Jo, jen tak. 

LUCIE	 Ale to přece není možné. 

THOMAS	 Někdy se to stává. 

LUCIE	 To ano, ale stejně… Čekal jste to? Dostal jste nějaké varování? 

THOMAS	 Doufal jsem, že se to srovná, ale… 

LUCIE	 Můžete se zkusit odvolat? 

THOMAS	 To by ničemu nepomohlo. 

LUCIE	 Ale podporu dostanete, ne? 

THOMAS	 Ne, když jde o nějaké vážné pochybení. 

LUCIE	 Udělal jste něco hodně zlého? 

THOMAS	 Podle nich ano. 

Thomas vypadá zničeně. Lucie mu s nevídanou péčí pomůže se usadit. 

THOMAS	 O minulých Vánocích se… 

LUCIE	 Co jste teda udělal? 

THOMAS	 Bylo to tři před Vánoci. Každý rok se takhle všechny pobočky sjedou do Paříže. Byli 

tam lidi z New Yorku, z Londýna. Ze Singapouru… Samá velká zvířata, podílníci, šéfové sekcí, byli 

tam úplně všichni. A já k nim měl mít jménem naší pařížské pobočky uvítací řeč. Měla to být moje 

premiéra. Příležitost, jak se dostat mezi ty nejvyšší… Byl pátek. Přijel jsem tam dřív. Zavřel jsem se  
v jednom salónku a zkoušel. Stojím u pultíku. Zkontroluju si mikrofony. Světla. A najednou ho 

vidím. 

LUCIE	 Koho? Co? 

THOMAS	 Ležel tam na stole… Nabízel se mi… Nádhera. Až mi to vyrazilo dech. Říkal jsem si, 

Thomasi, nedělej to. Nedívej se tam. Ale bylo to silnější než já. Všechno se mi vykouřilo z hlavy. 

Projev. Šéfové. A tak jdu ke stolu a vrhnu se na něj. 

LUCIE	 Ale na koho? 

THOMAS	 Na dort. Na grandiózní čokoládovo-vanilkovej vánoční dort pro čtyřicet lidí! 

LUCIE	 Na dort?! 

THOMAS	 Ale to na tom nebylo to nejhorší… Taky jsem sežral malýho pusinkovýho sněhuláka, 

co byl na něm. 



LUCIE	 Děláte si ze mě srandu? 

THOMAS	 (naprosto vážně) Samozřejmě že ano. 

Rozesměje se. 

LUCIE	 Vy jste fakt magor. Já vám to uvěřila. 

THOMAS	 Ale napadlo mě to. 

Lucie se z toho nemůže vzpamatovat. 

LUCIE	 Proč to děláte? 

THOMAS	 Co myslíte? 

LUCIE	 … 

THOMAS	 Říkáte, že nedokážete nic napsat, protože se ve vašem životě nic neděje… Musíte 

holt začít věřit tomu, že se něco stane! 

LUCIE	 Takhle já nepíšu. Už jsem vám to říkala. Nevyprávím smyšlené příběhy. Nevymýšlím 

si. 

THOMAS	 Když jste jediná, kdo ví, že to není pravda, tak to není o představivosti, to je lež. 

Lucie znejistí. 

LUCIE	 Můžu to zkusit. 

THOMAS	 Už jste to jednou udělala. 

Lucie se na něj tázavě podívá. 

THOMAS	 V „Prasklé dlaždičce“ vyprávíte o tom, jak jste lhala rodičům. Tvrdila jste jim, že 

jdete na katechismus, a přitom jste šla do kina. 

Lucie je dojatá. Stoupne si. Tušíme, že se jí to v hlavě všechno pěkně mele. 

LUCIE	 To je pravda… 

Otočí se kolem dokola. 

THOMAS	 Stačí, když Ferranovi zalžete a budete popisovat jeho reakce. 

LUCIE	 Ale.. co bych mu jako podle vás měla říct? 

THOMAS	 Nevím, něco překvapivého a trochu bláznivého! 

LUCIE	 … 

THOMAS	 Fajn. Co teď v zrovna v divadlech frčí? 

Lucie pokrčí rameny. 

LUCIE	 (pohrdavě) Hudební komedie a historické hry. 

THOMAS	 No tak vidíte. 

LUCIE	 Co jako? 

THOMAS	 Takže… Bude stačit, když mu řeknete, že jste se rozhodla změnit svůj styl a že 

napíšete hudební komedii na téma Charles de Gaulle! 

LUCIE	 Jako o prezidentovi? 



THOMAS	 Ne, o letišti. 

LUCIE	 To je přece absurdní! 

THOMAS	 Ale to je na tom právě to zajímavé! Z toho budou moc hezké scény! 

Lucie přemýšlí, je znepokojená. A pak… 

LUCIE	 To nepůjde… 

THOMAS	 Proč ne? 

LUCIE	 Protože to se bude Ferranovi líbit. On miluje uniformy. A navíc, hrát muže, co 

zachránil Francii? Už ho vidím, jak si chodí po Colombey, aby do sebe nasál atmosféru pro roli,  
a nemůže se dočkat, kdy už to dopíšu! 

THOMAS	 No dobrá, tak najdeme něco osobnějšího. Něco, co se ho dotkne. 

Lucie přikývne. Najednou… 

LUCIE	 Už vím! Řeknu mu, že umírám! 

THOMAS	 To přece nejde?! Tohle udělat nemůžete… 

Nadšení opadne. 

LUCIE	 Máte pravdu. Hlavně jsem mu to už jednou řekla. 

THOMAS	 … 

LUCIE	 No jo. Jsem tak trochu hypochondr. Pokaždé, když dostanu rýmu, tak jsem 

přesvědčená, že je to určitě nějaký nádor, a volám Ferranovi, aby mě odvezl do nemocnice. 

Pauza. 

THOMAS	 Proč o svém manželovi mluvíte jako o Ferranovi? 

LUCIE	 Protože se tak jmenuje. 

THOMAS	 Mohla byste mu říkat Daniel. 

LUCIE	 Mně se to jméno nelíbí. 

Lucii zazvoní telefon položený někde v pokoji. 

LUCIE	 Omluvte mě. 

Přijme hovor. 

LUCIE	 Haló. Jo… ahoj, lásko. Jak je? … Aha, no ale stejně… hm, hm… 

Během telefonátu s Ferranem udělá Lucie několik kroků. 

LUCIE	 Hele, já nevím… Ano, ale… Myslela jsem, že budeš chtít radši zůstat doma… Jo, jo, 

to by šlo… Když to půjde, tak s tím počítej… Ale jo… 

Zničehonic si Lucie přimáčkne telefon na prsa a podívá se na Thomase. Pak si ho dá opět k uchu a změní tón. 

LUCIE	 (falešně starostlivým tónem) Vlastně ne, to nepůjde. Musím ti něco říct… Něco se stalo… 

Lucie sleduje Thomase, který nechápe. 



LUCIE	 To je složitější, byla bych radši, kdybysme si o tom promluvili někdy později… 

Probereme to večer… Ne, ne, nejsem nemocná, je to něco vážnějšího… Probereme to večer. Jak 

budeš chtít… To bude skvělý. Tak večer. 

Zavěsí. Otočí se zpátky k Thomasovi s vítězoslavným úsměvem na tváři. 

LUCIE	 A jedeme z kopce, pánové!!! 

THOMAS	 Ale… Co jste mu vykládala? 

LUCIE	 Uvidíte. Přečtete si to. 

TMA 



DĚJSTVÍ DRUHÉ 

8. 

Lucie otevře dveře. Za nimi stojí Thomas. 

THOMAS	 Tak co? Jak to šlo? 

Lucie jde k psacímu stolu. Vezme do ruky několik listů papíru, podá mu je a přitom se zašklebí. 

THOMAS	 Takže to nešlo. 

LUCIE	 Čtěte. 

Lucie si zase vezme papíry k sobě. Dva listy si nechá. Thomas ji překvapeně pozoruje. 

LUCIE	 Přeskočíme její příchod. Bude to rychlejší. 

Thomas si vezme papíry a začne číst. 

THOMAS	 (čte) Ale, Lucie, já vůbec nechápu, o čem to tady mluvíš! … Víš, Ferrane, poslali mi 

spostu upomínek, ale já ty obálky nikdy neotevřela. Vyměřili mi to za posledních pět let. Bude… 

LUCIE	 (přeruší ho) Mohl byste si to číst potichu? 

Thomas pokračuje ve čtení. Na scénu sjede světlo. Dostáváme se do Thomasova čtení. Thomas bude hrát roli Ferrana. 

Lucie bude hrát svou vlastní postavu. 

FERRAN	 Ale, Lucie, já vůbec nechápu, o čem to tady mluvíš! 

LUCIE	 Víš, Ferrane, poslali mi spostu upomínek, ale já ty obálky nikdy neotevřela. Vyměřili 

mi to za posledních pět let. Bude to stát majlant. A to nepočítám úroky! 

FERRAN	 Ale, Lucie, jak se… 

LUCIE	 (přeruší ho) Já ti říkám jenom to, co mi říkal právník. 

FERRAN	 Zavolám mu. 

LUCIE	 Ne. Nikomu volat nebudeš! To ničemu nepomůže. Co ti na to asi tak řekne? „Ožeňte 

se s ženou, která otevírá obálky!“? 

FERRAN	 Určitě přeháníš. 

LUCIE	 Proč nikdy neposloucháš, co ti říkám?! Dobře víš, že mám fóbii z úředních věcí! 

Takže to je zase moje chyba. 

FERRAN	 Lucie… uklidni se. Nějaké řešení se najde. 

LUCIE	 Nech toho! Nech toho, Ferrane! Říkám ti, že to je konec! Bankrot! 

FERRAN	 Ale… Kolik jim dlužíš? 

LUCIE	 Hodně. 



FERRAN	 To je kolik? 

LUCIE	 Já už ani nevím. 

FERRAN	 Nedělej si ze mě srandu, prosím, ano? 

Lucie ve vzteku napíše částku na papír a podá ho Ferranovi. 

LUCIE	 Přibližně tolik. 

Ferran vezme papír do ruky a podívá se na částku. Zhroutí se. 

FERRAN	 Co?! Ale to je úplně šílený! To je víc, než vydělám. 

Lucie začne plakat. Lehne si na pohovku, hlavu má schovanou v dlaních. Ferran si k ní přisedne. 

FERRAN	 Promiň. Nechtěl jsem na tebe být ošklivý. 

Lucie se k němu kousek přisune. 

FERRAN	 Splatíme, co budeme moct. To bude dobrý. 

LUCIE	 Ne, nebude to dobrý. Všechno to tady prodám. Sice pak nebudu mít nic, ale aspoň 

nepůjdu do vězení. 

Ferranovi po tváři přelétne náznak úsměvu. 

FERRAN	 Nikdo tady do vězení nepůjde a nikdo taky nebude prodávat tenhle byt, který máš 

tak ráda. 

LUCIE	 Všechno jsem zničila. 

FERRAN	 Slibuju, že to dáme zase do pořádku. 

Lucie chce něco říct. Ferran ale mluví dál. 

FERRAN	 A pokud to nepůjde jinak, tak prodám chalupu v Saint Martinu. 

LUCIE	 Ale vždyť to je dům po tvém otci. 

FERRAN	 To je jedno. Stejně tam skoro vůbec nejezdíme.  

LUCIE	 Jak skoro vůbec?! Jezdíme tam minimálně třikrát za rok! 

FERRAN	 Vždyť říkám. 

LUCIE	 Je to dům tvého dětství. Máš tam všechny svoje vzpomínky. 

FERRAN	 No a co? Dám raději přednost životu s tebou než svým vzpomínkám. 

Lucii znovu začnou téct slzy. 

LUCIE	 Já jsem taková kráva! Ale taková! 

FERRAN	 Kráva, která ovšem píše skvělé hry! Protože na tom taky záleží! Na té tvojí hře! 

LUCIE	 Na jaké hře? 

FERRAN	 Na hře, kterou pro mě píšeš. 

LUCIE	 Ano, teda ne. 

FERRAN	 Proč ne? Nejde ti to, jak bys chtěla? 

LUCIE	 Ale jo, jde. 

Ferran ji obejme pevněji. 



FERRAN	 Bude to mít ohromný úspěch. Budeme to hrát po celém světě. Tenhle bankrot je 

možná naše štěstí. Vrátíme se k tomu, co je podstatné. Zbavíme se všeho, co nás jenom zbytečně 

zatěžuje. A je ti jasné, Lucie, co se stane, když člověk vyhodí všechen balast? Poletíme vzhůru. 

Vracíme se do původního obrazu. Thomas tomu nemůže uvěřit. 

THOMAS	 Tohle vám opravdu říkal? 

LUCIE	 Ano. Teda skoro. Něco v tom smyslu. 

THOMAS	 Ten chlap je neuvěřitelnej. 

LUCIE	 (útočně) Samozřejmě, že je neuvěřitelnej. Přece bych si nevzala blbce. 

Thomas zůstane jako opařený. Lucie ho pozoruje. 

LUCIE	 Co je vám? 

THOMAS	 Nic, jen že… Řekla jste „nevzala bych si blbce“ úplně stejným tónem jako „vzala 

jsem si blbce!“. 

LUCIE	 Prosím? 

THOMAS	 Říkáte věci tak agresivně, že má člověk až dojem, že cokoli řeknete, je myšleno jako 

útok, i když to tak ve skutečnosti není. 

LUCIE	 Do psychologie byste se neměl pouštět, pane Moreaue. 

THOMAS	 Pan Moreaue! 

LUCIE	 Přečetla jsem si vaše jméno na schránce, když jsem šla s odpadky. 

THOMAS	 Vidíte, teď jste například řekla: „Přečetla jsem si vaše jméno na schránce, když jsem 

šla s odpadky.“ Ale člověk slyší něco jiného… slyší: „Přečetla jsem si to vaše srandovní jméno na tý 

vaší zasraný schránce.“ 

LUCIE	 To jsou nervy. Vám se to nikdy nestává? 

THOMAS	 Ale jo, samozřejmě že se mi to někdy stane, ne tak často jako vám, ale stane… Ale 

abych byl upřímný, tak moc dobře nechápu, co vás do toho rozpoložení přivedlo. 

LUCIE	 Opravdu ne? Řeknu manželovi, že jsme švorc, a jediný, co mi na to dokáže říct, je, že 

to je naše nová životní šance?! Celý roky jsem odhrabávala sníh, klepala kosu a oškrabávala 

námrazu, protože on na tom domě lpěl! A najednou „pink“ a snaží se mi tvrdit, že mu je 

ukradenej… Že ho klidně prodá… 

THOMAS	 Není mu ukradený. Chtěl vám… 

LUCIE	 No jo, máte pravdu. Je skvělej. Ohleduplnej. Velkorysej. Hodnej. Ale s tímhle 

přístupem bych tu hru nikdy nenapsala! Co si teda mám vymyslet? Že odjíždím vykonat svůj džihád 

do Sýrie? 

THOMAS	 Takže vy jste mu ještě neřekla, jak to doopravdy je. 

LUCIE	 Ne. 

THOMAS	 Takže si pořád myslí, že jste na dně? 



LUCIE	 Místo toho, abyste se zajímal o něj, tak byste se měl zajímat o tu hru. 

THOMAS	 Vy jste neuvěřitelná… 

LUCIE	 Jen počkejte, až se dozví, že jsem vůbec nic nenapsala, a uvidíte. Vyškrábe mi oči  
a pojede si je sníst na tu svoji chalupu a dá si k tomu panáka Genepi. 

Thomas se směje. 

LUCIE	 No, nesmějte se, je to tak. Herci nemají zábrany. Pro roli jsou schopní klidně i zabít. 

Spíš byste měl litovat mě. Mně byste měl pomáhat. 

Dívá se na něj pohledem ženy, která lká nad svým osudem. 

THOMAS	 Ano. To by bylo neposkytnutí pomoci autorovi v nouzi. 

LUCIE	 Přesně tak. A za to jsou strašně vysoké tresty. 

THOMAS	 (s úsměvem) Mám dojem, že nemám zrovna na výběr. 

LUCIE	 Ne. (Pauza) Dobrá. Takže, co s tím provedeme? Peníze nám nepomůžou… 

THOMAS	 Smutek? 

LUCIE	 To už tu bylo. 

THOMAS	 Příbuzní? 

LUCIE	 Taky bylo. 

THOMAS	 Rozvod? 

LUCIE	 Taky bylo. 

THOMAS	 Swingers. 

LUCIE	 Prosím? 

THOMAS	 To už taky bylo? 

LUCIE	 Ne, to nebylo. 

Lucie si povzdechne. 

THOMAS	 Tak mu to navrhněte! Je to aktuální, lidi to bude zajímat. 

LUCIE	 To je spíš taková módní věc. Něco jako kdybych mu oznámila, že jsem lesba. 

THOMAS	 (uštěpačně) To bych byl fakt rád, že jsem si ten lístek koupil. 

LUCIE	 Tak vidíte. Nelíbí se mi, jaké reakce by to vyvolávalo. 

THOMAS	 Dobrá… Takže nám zbývá zase jenom pár. Příběh manželského páru. Pár je dobré 

téma! 

LUCIE	 O setkání dvou lidí jsem už psala v „Prasklé dlaždičce“. 

THOMAS	 Setkání je jenom začátek příběhu. Po setkání vznikne pár. Proč někdo zůstane? Proč 

někdo odejde? Život ve dvou vždycky bude ta největší záhada lidského života hned po životě jako 

takovém. 

LUCIE	 To máte pravdu. Musím přijít na něco, co… (Přemýšlí) Co vás na vaší ženě štve ze 

všeho nejvíc? 



THOMAS	 Mě… no, nic. 

LUCIE	 Něco určitě ano. Co jí nejvíc vyčítáte? 

Pauza. 

THOMAS	 Nejvíc? 

LUCIE	 Ano. 

THOMAS	 Že je mrtvá. 

Thomas se nuceně usměje. 

LUCIE	 Prosím? 

THOMAS	 Umřela při autonehodě. Před pěti lety. 

LUCIE	 Doprdele. 

THOMAS	 Pro vás jako autorku je to trochu moc stručné. Ale jako resumé to stačí. 

LUCIE	 Je mi to líto. Já… Myslela jsem, že když pořád nosíte ten snubní prstýnek, tak… 

THOMAS	 Nic se neděje. Nejste sama, na koho to takhle působí. 

Pauza. Thomas se usměje. Prohlíží si svůj snubní prstýnek. 

THOMAS	 Moje mladší sestra mi v den manželčina pohřbu říkala, sundej si ho dneska, jinak ho 

už nikdy dolů nedáš. 

Naznačí, že měla pravdu. 

LUCIE	 Chápu. Aspoň myslím, že to chápu. 

Pauza. 

THOMAS	 Nejhorší na tom je, že… Nejvíc jsem jí vyčítal, že se o mě starala až moc. 

Lucie se na něj usměje. 

LUCIE	 Měl jste někoho? 

THOMAS	 Prosím? 

LUCIE	 Když má muž jako vy pocit, že se o něj žena stará až moc, tak… 

THOMAS	 Brali jsme se hodně mladí. Nějaké vztahy bokem jsem měl. Ale prstýnek jsem nikdy 

nesundával. Miloval jsem jenom ji. 

LUCIE	 A dneska? 

THOMAS	 Dneska… (Pauza) Dneska je to vlastně dost podobné. Zamilovat se je vzácnost. Stát 

se pro někoho tím nenahraditelným se nepřihodí každý den. 

LUCIE	 To je strašně smutný. Ale krásný. 

THOMAS	 Hlavně je to pitomý. 

Smějí se. 

LUCIE	 Jaká byla? 

THOMAS	 Moje žena? … Malá černovlasá drsná. Hodně drsná. 

Usměje se. 



THOMAS	 Poprvé jsem jsem ji viděl na nějaké svatbě. Tancovalo se, pilo, bavili jsme se, dělali 

bordel. Všimnul jsem si jí, protože to byla jediná holka, která se ksichtila. Donesl jsem jí skleničku 

šampaňského. Byl jsem opilý. Podal jsem jí tu skleničku, ale ona si ji nevzala. Podívala se na mě, jako 

bych ji kousnul. A povídá: „Vy jste Thomas?“ Byl jsem si jistý, že mám navrch, a tak jsem se jí 

zeptal, jestli je věštecké médium. A ona mi na to řekla, že prostě umí číst: měl jsem jméno 

přišpendlené vzadu na saku. Abych aspoň vypadal jako drsňák, tak povídám: „To se hned tak nevidí, 

hezká holka a umí číst.“ Dlouze se na mě podívala a naprosto mě odbourala: „Marie mi říkala, že 

jste docela hezkej, ale úplně blbej. Mně ale zas tak hezkej nepřipadáte.“ A to mě rozesmálo. 

LUCIE	 Proč byla vaše… budoucí žena naštvaná? 

THOMAS	 Pohádala se já nevím kým já nevím o čem. Ona se uměla naprdnout pro nic za nic. 

Bavilo ji se s lidmi dohadovat. No a tak jsme náš život trávili tím, že jsme se hádali. 

Pauza. 

LUCIE	 Jak se jmenovala? 

THOMAS	 Sandra. Její babička byla z Neapole. A geny se ob jednu generaci projevily: ta by 

dokázala rozpoutat třetí světovou jenom kvůli tomu, jak se mají vařit těstoviny. Nikdy nechtěla dělat 

nic jako ostatní, chtěla být na všech nezávislá. Naprosto nezávislá na komkoli. Nikdy nenosila 

podprsenku, nikdy si nezapínala bezpečnostní pás. Protože se jí nelíbilo, že to tlačí. Ale ta síla a ten 

tlak nakonec vyhrály. 

Vzájemně se na sebe podívají. 

LUCIE	 Kolik je vašim synům? 

THOMAS	 Osm a devět let… 

LUCIE	 Jednou jsem je potkala. Jsou skvělí. 

THOMAS	 To máte pravdu. Jsou jí hodně podobní. Hlavně ten větší. Už teď je naštvanej na 

celej svět. 

LUCIE	 Slibný začátek. 

Zasmějí se. Pauza. 

THOMAS	 Co vy? 

LUCIE	 Co já? 

THOMAS	 Taky někoho máte? 

LUCIE	 Znáte Bernarda Sladea? 

THOMAS	 S ním něco máte? 

LUCIE	 To je kanadský spisovatel, je mu šestaosmdesát. 

THOMAS	 Tak pokud není mrtvý, tak to nelegální není. 

Podívá se na něj pohledem, který jasně říká „opravdu hodně vtipné“. 



LUCIE	 V jedné jeho hře, myslím, že to je „Dívka na zadním sedadle“, spadne jedné postavě 

z ruky stará porcelánová konvička na čaj. Ta konvička se rozbije na dvě části. Slepí ji a nic není 

vidět. Jednoho dne se ale konvička zničeho nic rozpadne na tisíc kousíčků. Já jsem jako to Sladeova 

postava. Věřím tomu, že když se jednou něco rozbije, tak už se to nikdy nedá úplně spravit. 

THOMAS	 Já zase věřím, že i když člověk nemůže žít bez toho, aby si ráno vypil šálek 

Darjeelingu, tak si může čas od času dát trochu toho Cejlonu. Třeba jenom proto, aby si pak mohl 

zase vychutnat ten Darjeeling. 

LUCIE	 Pijete ráno Darjeeling? 

THOMAS	 Já čaj nesnáším. Považuju ho za teplou vodu, po které žloutnou zuby. 

LUCIE	 Jak je možný, že z vás někdy vypadne taková pitomost. 

THOMAS	 Už zase. 

LUCIE	 Už zase co? 

THOMAS	 Zase říkáte věci tak, jako byste říkala jejich pravý opak. Říkáte pitomost, jako byste 

říkala skvost. 

Pauza. 

LUCIE	 Pane Moreaue? 

THOMAS	 Ano. 

LUCIE	 Vás musela mít maminka hodně ráda. 

Thomas se rozesměje. V kapse mu začne vibrovat telefon. Přečte si zprávu. 

THOMAS	 Musím dolů. Malej nemůže usnout. 

Zvedne se. Nakloní se, aby ji políbil. Ona ho nevidí. Změní kurz a rychle se obrátí. Kráčí ke dveřím. Než odejde řekne: 

THOMAS	 Co budete dělat? 

LUCIE	 Myslím, že si půjdu dát skleničku ginu pěkně s kouskem okurky, to na splín pomáhá. 

THOMAS	 Myslel jsem s manželem. 

LUCIE	 Aha… Na něco jste mě přivedl. Přesvědčím ho, že mám milence. 

9. 

Na scénu zase sjede světlo. Jsme v Thomasově čtení. Lucie hraje svou vlastní roli. Je na scéně sama, čte si. Thomase, 

který hraje Ferrana, slyšíme za scénou. 

FERRAN	 (za scénou) Měli bychom vymyslet nějaký dárek pro Guillauma. 



LUCIE	 Pro Guillauma? 

FERRAN	 (za scénou) De Tonquédec! 

LUCIE	 Takže my teď budeme dávat dárky Guillaumovi de Tonquédec? 

Ferran vstoupí, zapíná si poslední knoflíček na košili. 

FERRAN	 Přece na ty jeho narozeniny nepřijdeme jen tak bez ničeho. 

LUCIE	 Kdy to je? 

FERRAN	 V sobotu. Už jsme o tom mluvili aspoň desetkrát. 

LUCIE	 V sobotu… v sobotu? 

FERRAN	 Jo. V sobotu, v sobotu dvacátýho. 

LUCIE	 Od sedmi? 

FERRAN	 Jo, nějak do devíti. 

LUCIE	 V sobotu nemůžu. 

Ferran ztuhne. 

FERRAN	 Ale… proč? 

LUCIE	 Budu ve Frankfurtu. 

FERRAN	 Cože?! 

LUCIE	 Jedu tenhle víkend do Frankfurtu. 

FERRAN	 Proč ty jedeš do Frankfurtu? 

LUCIE	 Pořádají tam takovou konferenci o autobiografiích. 

FERRAN	 Cože? 

LUCIE	 S Christinou Angotovou a Jeanem d’Ormessonem. 

FERRAN	 To se mi snad zdá. 

LUCIE	 Já si taky připadám jako ve snu. Angotová a d’Ormesson je hodně divná kombinace. 

FERRAN	 Ne, mně přijde divný, že tam kvůli tomu jedeš! Myslel jsem, že konference nesnášíš! 

LUCIE	 Ale já taky konference nesnáším. 

FERRAN	 Myslel jsem, že nesnášíš cestování! 

LUCIE	 Ale já taky cestování nesnáším. 

FERRAN	 Myslel jsem, že nesnášíš Němce! 

LUCIE	 Nesnáším konference, Němce, lidi, schůzky, věnování. Všechno to nenávidím, ale 

letos jsem se rozhodla, že tam pojedu. 

FERRAN	 Jen tak? 

LUCIE	 Pořád říkáš, že nikam nejezdím. Tak jedu. Tak si nestěžuj. 

FERRAN	 Ale já si nestěžuju. Já se to jen snažím pochopit. Nikdy jsi nikam nechtěla jezdit  
a najednou: Frankfurt! 

LUCIE	 Ferrane, snažím se pracovat. 



FERRAN	 Nepracuješ, čteš si Observateur. Proč jsi mi o té cestě nic neřekla? 

LUCIE	 Zapomněla jsem. 

FERRAN	 Zapomněla? Z Paříže vytáhneš paty sotva jednou do roka a teď, když jedeš do 

Frankfurtu, tak mi to zapomeneš říct? 

LUCIE	 Ale ne, proč se rozčiluješ? Děláš pro Gestapo nebo co? 

FERRAN	 Jak to myslíš? 

LUCIE	 Jen se na sebe podívej, chováš se, jako bys mi kvůli tomu chtěl vyškubat vlasy. 

Lucie se zase začte do časopisu. Ferran na ni zaútočí. 

FERRAN	 Ty přede mnou něco tajíš? 

LUCIE	 Ale to ne… 

FERRAN	 Omlouvám se, ale člověk jen tak ráno nevstane a neřekne si: „Co kdybych si zajel do 

Frankfurtu?“ Můžeš se probudit a říct si: „Chtěla bych k moři, tak co kdybych si zajela do 

Deauville?“ Nebo si můžeš říct: „Dala bych si vafle, tak co kdybych si zajela do Bruselu?“ Ale 

rozhodně si neřekneš: „Co kdybych si zajela do Frankfurtu poslechnout si d’Ormessona?“ 

Lucie si povzdechne. Odloží časopis. 

LUCIE	 Fajn. Takže… je to kvůli té hře. 

FERRAN	 (to ho zaujme) Jak to myslíš? Že to je kvůli té hře? 

LUCIE	 Je to hra o psaní. O potížích s psaním. O inspiraci. Myslím, že když pojedu do 

Frankfurtu, tak tam získám nějaký materiál. 

Ferran zjihne. 

FERRAN	 Aha… Takže tohle je teda tvoje téma? 

LUCIE	 Ano. A dokonce i název: „Téma“. 

FERRAN	 „Téma“. Daniel Ferran ve hře „Téma“. To nezní zle.  Píšeš o mně? 

LUCIE	 Samozřejmě, že píšu o tobě. Píšu o tobě, píšu o sobě, píšu o nás… Možná dokonce 

budu psát i o tom, o čem se teď spolu bavíme. 

Změna nasvícení. Vracíme se do scény s Thomasem a Lucií. 

THOMAS	 Pěkně do toho šlapete. 

LUCIE	 Jak to myslíte? 

THOMAS	 „Možná dokonce budu psát i o tom, o čem se teď spolu bavíme.“ 

LUCIE	 Pěkně si to přečtěte celé až do konce. 

THOMAS	 Vy nemáte žádné zábrany. 

LUCIE	 A vy se zase neumíte soustředit. No tak. Ještě vám zbývá jedna stránka. Už jste skoro 

na konci. 

Thomas se vrátí zase ke čtení. Světla se zase změní. Znovu vstupujeme do Thomasova čtení. 



LUCIE	 Samozřejmě, že píšu o tobě. Píšu o tobě, píšu o sobě, píšu o nás… Možná dokonce 

budu psát i o tom, o čem se teď spolu bavíme. 

FERRAN	 Poslouchám. 

LUCIE	 Na to je ještě moc brzo. 

FERRAN	 Můžu si přečíst aspoň začátek? 

LUCIE	 Ne. 

FERRAN	 Jak jsi daleko? 

LUCIE	 Asi uprostřed druhého dějství. 

FERRAN	 (znalecky) A jde to? 

LUCIE	 Myslím, že jsem na správné cestě. 

FERRAN	 Kdy si to budu moct přečíst? 

LUCIE	 To nevím. Možná až se vrátím z Frankfurtu. Myslím, že zklamaný určitě nebudeš. 

Světelná změna. Vracíme se k Thomasovi a Lucii. 

LUCIE	 Tak co? 

THOMAS	 Úplně tomu nerozumím. 

LUCIE	 Čemu nerozumíte? 

THOMAS	 Co budete dělat v tom Frankfurtu. 

Lucie svěsí ramena. 

LUCIE	 Ale já do žádnýho Frankfurtu nepojedu! To je právě to! 

THOMAS	 Tak co budete místo toho dělat? 

LUCIE	 Co se stane, když žena řekne manželovi, že někam jede, ale on, díky nějakému 

detailu, zjistí, že tam nejela? Bude přesvědčený, že s někým něco má, a až se žena vrátí domů, udělá 

jí žárlivou scénu. 

THOMAS	 Aha, no, to nezní blbě… 

LUCIE	 Naopak je to velice chytré! 

THOMAS	 A jaký detail vás prozradí? 

LUCIE	 To ještě nevím. Říkala jsem si, že byste mi s tím mohl pomoct vy. 

THOMAS	 Potřebujete něco, co ukáže, že nejste ve Frankfurtu. 

Pauza.	  

THOMAS	 Klobása. 

LUCIE	 Co? 

THOMAS	 Co kdybyste koupila klobásy tady v Paříži na nádraží u „Schmida“? 

LUCIE	 Klobásy? 



THOMAS	 Ano, přivezete mu klobásy, jakože z Frankfurtu, ale necháte někde papír, do kterého 

vám je u Schmida zabalili. Je to inspektor Fango, ne, ten si takových věcí všímá. Hned mu bude 

jasné, že „ta klobása smrdí“. 

Lucie se zasměje. 

LUCIE	 Ferran má naprosto mizerný pozorovací talent. Jednou potkal svoji bývalou ženu  
a ani ji nepoznal! 

THOMAS	 Aha, no tak… Musíme najít něco, co bude jasné na první pohled… 

LUCIE	 To rozhodně. 

THOMAS	 Tohle zas tak jasné není… 

LUCIE	 To teda není. 

THOMAS	 Musíte se chovat jinak. Aby si všimnul, že od chvíle, co jste vrátila, se chováte jinak. 

Pauza.	  

THOMAS	 Jaká jste, když jste zamilovaná? 

LUCIE	 Nevím, šťastná. 

THOMAS	 Jak se to projevuje? Hodně spíte? 

LUCIE	 (vesele) Já nevím. 

THOMAS	 Nemůžete spát? 

LUCIE	 (vesele) Já nevím. 

THOMAS	 Hodně jíte? 

LUCIE	 (vesele) Já nevím. 

THOMAS	 Nemůžete jíst? Hodně se smějete? 

LUCIE	 (vesele) Já nevím. 

THOMAS	 Moc mi teda nepomáháte. 

Lucie se zasměje. 

LUCIE	 Jaký jste vy, když jste zamilovaný? 

THOMAS	 Prosím? 

LUCIE	 Nechcete mi třeba vyprávět o svém posledním vztahu? 

THOMAS	 Měl bych? 

LUCIE	 Když budu mít v hlavě konkrétní detaily a obrazy, tak se mi pak bude snáz psát… 

THOMAS	 Mně tohle přijde trapné. Jsem chlap. A to je něco úplně jiného. Teda, jestli to je něco 

úplně jiného… Hlavně si ale myslím, že takové věci patří jenom těm, kteří si je prožili. Nerad bych, 

aby… 

LUCIE	 Dobře. Dobře. Zkazíte každou legraci! 

THOMAS	 Já kazím legraci, protože respektuju něčí soukromí? 

LUCIE	 To je přesně ta věta, která zkazí každou legraci. 



THOMAS	 Tak jo, já zkazím každou legraci a vy zase dokážete být pěkně otravná. 

LUCIE	 To je dost trefné. 

Usmějí se na sebe. 

LUCIE	 Dobrá tedy… představme si, že spolu něco máme. 

THOMAS	 My? 

LUCIE	 Ano, vy a já. 

THOMAS	 (zakoktá se) Vy a já? … To jako já s váma? 

LUCIE	 Co je vám? To vám to přijde tak divný? 

THOMAS	 Ne, vlastně ani nevím. 

LUCIE	 Jak jako „vlastně ani nevím“? Nelíbím se vám? 

THOMAS	 … Ale to jo, jasně že jo. 

LUCIE	 Takže se vám líbím? 

THOMAS	 No, ne… 

LUCIE	 Jak „no, ne“? 

THOMAS	 No, jako jo. Teda… dokážu si představit, že byste se mi líbila, kdyby…  

LUCIE	 Tak si to teda představte! 

THOMAS	 Dobře. 

LUCIE	 … Představte si, že se sobě vzájemně líbíme. A že spolu něco máme. Tak nebudete 

narušovat ničí soukromí, dostanete moje svolení. Můžete vyprávět, o čem chcete. 

THOMAS	 (rozverně) O čem chci? 

LUCIE	 Svěřuji své tělo vašim vzpomínkám. Tak pojďte do toho. Vyprávějte mi o tom. 

THOMAS	 Lucie… 

LUCIE	 Tak se jmenuje? Jaká je? 

Thomas se zasměje. Vzdá to. 

THOMAS	 Je přitažlivá, ale není hloupá… Píše pro divadlo. Teda psávala. Vlastně ani nevím, co 

dneska dělá. Ani kde je. 

LUCIE	 Vzájemně jste si zmizeli z očí. 

Thomas přikývne. 

THOMAS	 Ano… Neskončilo to úplně dobře. 

LUCIE	 Fakt? 

THOMAS	 Ano. 

LUCIE	 Co se stalo? 

THOMAS	 Mám dojem, že přišla na to, jaký doopravdy jsem. Pochopila, že nejsem takový, jak si 

představovala. Jsem už zvyklý, že lidi většinou zklamávám, a ona byla zase zvyklá, že se v lidech 

nakonec vždycky zklame. Takže to do sebe nakonec krásně zapadlo. 



LUCIE	 A zklamání bylo vzájemné. 

THOMAS	 Aspoň myslím. Ale to jí stejně nebránilo v tom, aby neodešla děsně naštvaná. 

LUCIE	 Možná taková byla vždycky. 

THOMAS	 Je pravda, že měla dar naštvat se úplně kdykoli. I když si zavazovala pásek u kabátu, 

tak měl člověk dojem, že ho chce uškrtit. 

LUCIE	 Říkáte to ale s velkým citem. 

THOMAS	 Nakonec mě to vždycky dostane a začnu být patetický. Ale chvíli jsem si myslel, že už 

mi to zůstane navždycky. 

LUCIE	 Bylo to hodně složité? 

THOMAS	 O všem jsme se donekonečna dohadovali. Byla to hnidopiška, jakou člověk hned tak 

nepotká. 

LUCIE	 Znala bych i jiný výraz. 

THOMAS	 Když mluvím o vzdělané ženě, tak užívám vybraná slova. 

LUCIE	 Nic se jí nelíbilo a nakonec to špatně dopadlo, to není zrovna lákavý příběh.  

THOMAS	 Zažili jsme i hezké chvíle. Nedokázali jsme se shodnout na ničem, kromě toho 

podstatného… Procházeli jsme se v noci po Paříži tam, kde nikdo nebyl. Sedávali jsme na 

zahrádkách v barech a pili „gin-tonic“. Pozorovali jsme lidi a vymýšleli si jejich životní příběhy. Ona 

vždycky říkala: „Já nemám vůbec žádnou představivost,“ ale přitom to vypadalo, že se jí vždycky 

podařilo uhodnout, co je kdo zač. Okolo prošel chlápek, přilba, knír, lehce kulhal. Spíš jen taková 

postava ve tmě. A ona řekla: „Marcel Cornu, 61 let, bývalý boxer, co odjakživa bydlí v téhle čtvrti.“ 

Tohle jí šlo skvěle! 

Na okamžik se na sebe podívají. 

LUCIE	 A po těch ginech jste šli kam? 

THOMAS	 Ani k ní, ani ke mně, to dá rozum. Spíš takové ty pochybné hotýlky u nádraží. Měla 

ráda staré tapety a vrzající postele. A mně to taky nevadilo. 

Lucie se zasměje. 

LUCIE	 Spali jste spolu? 

THOMAS	 Celé noci. Nikdy neměla dost… Jednou večer mi řekla, že má dojem, jako by přede 

mnou nikdy s nikým pořádně nespala. 

Lucie se směje. 

LUCIE	 Nejste zrovna skromný. 

THOMAS	 Sice zkazím každou legraci, ale některými jinými nedostatky netrpím. 

LUCIE	 Zdá se mi, že jste spolu nakonec nevycházeli zas tak zle. 

THOMAS	 To je pravda. Když vám o tom tady teď vyprávím, tak si uvědomuju, že to bylo 

skvělé. 



LUCIE	 Ale nakonec jste ji zklamal. 

THOMAS	 Chtěl jsem, aby byla šťastná, ale myslím, že ona o to nestála. 

LUCIE	 A o co stála? 

THOMAS	 Hledala sama sebe. 

LUCIE	 Najít se je někdy to nejtěžší, co může být. 

Pauza. 

THOMAS	 Takže vám najdeme nějaký hotel? 

LUCIE	 Prosím? 

THOMAS	 Když nepojedete do Frankfurtu, tak tady taky zůstat nemůžete. 

LUCIE	 To mi došlo. 

THOMAS	 Hotýlek někde u nádraží? 

LUCIE	 To ne. Tyhle hotýlky jsou lepší ve dvou. 

TMA 

10. 

Luciin byt se nachází ve stavu nepopsatelného nepořádku. Všechno je vzhůru nohama. Někdo zaklepe na pootevřené 

dveře. 

THOMAS	 Lucie? 

Thomas vejde a všimne si nepořádku. 

THOMAS	 Všechno v pořádku? Slyšel jsem nějaký hluk. 

Objeví se Lucie. Pravou ruku má zavázanou. Na tváři široký úsměv. Je viditelně šťastná. 

LUCIE	 (rozjařeně) Ten magor rozflákal dokonce ten stolek po mojí babičce! 

THOMAS	 (prohlíží si její ruku) Uhodil vás? 

LUCIE	 Ne, já jeho. Ublížila jsem si, když jsem ho fackovala. 

THOMAS	 Co se tady vlastně stalo? 

LUCIE	 Je to hysterka. Přiřítil se sem jako naprostej šílenec. Všechno začal převracet vzhůru 

nohama. Urážel mě. Tak jsem mu jednu vrazila. 

THOMAS	 Počkejte, počkejte… Já tomu nerozumím. Podle něj jste měla být ve Frankfurtu, ne? 

LUCIE	 No to jo! Ale ten blbec… 



THOMAS	 Počkejte. Začněte od začátku. 

Lucie se posadí. 

LUCIE	 Včera ráno jsem byla v Paříži v tom roztomilém hotýlku, který jste mi našel. A volá 

mi Ferran. Ptá se, kde jsem. Tak mu říkám: „Ve Frankfurtu.“ A on na to: „Kde?“ A protože jsem to 

měla všechno pěkně vymyšlené, tak povídám: „V hotelu Steigenberger.“ A víte, co mi na to 

odpověděl? „Ve kterém pokoji? Jsem na recepci.“ 

THOMAS	 On byl ve Frankfurtu?! 

LUCIE	 Na recepci! Jel tam celou noc, aby mě překvapil. 

THOMAS	 A doprdele. 

LUCIE	 Přesně! Přitom jsem mu říkala, aby za mnou nejezdil!  

THOMAS	 No, ale takhle překvapení fungují. 

LUCIE	 To ano, ale když někomu řeknete, aby žádný překvapení nedělal a on ho stejně udělá, 

tak to pak překvapení není. 

THOMAS	 Ale je. 

LUCIE	 … 

THOMAS	 Není to milé překvapení, ale je to překvapení. 

LUCIE	 (stroze) Chcete, abych vám vyprávěla, co se stalo, nebo se budeme tři hodiny bavit  
o překvapeních? 

THOMAS	 Omlouvám se. Pokračujte. 

LUCIE	 Takže Ferran je na recepci v hotelu ve Frankfurtu a potká tam delegaci od 

Gallimarda v plné sestavě! A pochopí, že moje účast tam rozhodně nebyla na pořadu dne. Tak 

vyrazí na zpáteční cestu! Přiletí sem jako raketa a následuje Waterloo! Začal řvát, osočoval mě  
z toho, že ho podvádím, a když o mně řekl, že jsem hnusná lhářka, tak jsem mu jednu vrazila. 

THOMAS	 To jste si vymyslela… 

LUCIE	 Je to pravda. Takhle se s ženou nemluví! 

Thomas chvilku přemýšlí. 

THOMAS	 Jenom, abych v tom měl jasno, řekla jste mu, že to tak ve skutečnosti není, že ano? 

LUCIE	 Ale samozřejmě že ne! 

THOMAS	 Vy jste mu pořád nic neřekla?! 

LUCIE	 Zbláznil jste se nebo co? Byla to naše nejhezčí manželská hádka! Odvázal se a řekl mi 

ty nejhnusnější věci, které by si mi nikdy jinak netroufnul říct. Mělo to fakt sílu! Dokonce řekl, že 

jsem děvka, to bylo neuvěřitelné! 

THOMAS	 Je mi líto, že jsem vás na tenhle nápad přivedl. Zničí vám to vztah. 

LUCIE	 Ale vůbec ne. Naopak. 

THOMAS	 Vím, co říkám, Lucie. Po tomhle Ferrana ztratíte. 



LUCIE	 Ztratím! Ztratím! To nejsou klíče, abych je ztrácela! 

THOMAS	 Jen se rozhlédněte, je pryč. 

LUCIE	 Vrátí se. 

THOMAS	 Víte aspoň, kde je? 

Lucie se usměje. Vypadá to, jako by se tím vším neskutečně dobře bavila. 

LUCIE	 Hledá Erika po celé Paříži. 

THOMAS	 Erika? 

LUCIE	 Erika Elmosina. 

THOMAS	 Ale proč? 

LUCIE	 To je dlouhá historie. Eric hrál v mojí první hře. A byl báječný. Ferran na Erika 

vždycky žárlil. Takže teď je přesvědčený, že ten můj milenec je on, a chce mu rozbít hubu. 

THOMAS	 Tohle dopadne špatně. S vaším manželem to nedopadne dobře. Já bych na jeho 

místě… 

LUCIE	 Vy nejste herec, vy to nemůžete pochopit! To je něco jako překvapení  
k narozeninám. A jeho dárek bude ta hra. Svou roli bude znát jako svoje boty: už si v ní totiž jednou 

zahrál. Bude stačit, když jenom zavře oči. Všechno bude mít v sobě. Sám sobě bude inspirací. 

Můžete mi věřit, že bude skvělý a ještě mi za to poděkuje. 

Thomas si povzdechne. 

LUCIE	 Copak nevidíte, jak jsem šťastná?! Konečně zase můžu psát. Cítím, že žiju. Je to jako 

partnerská terapie! Všechno si vyříkáme a nakonec každý dostane to, co chce. Já budu mít svoji hru 

a on zase roli. 

THOMAS	 Když to teď ukončíte, tak možná. Ale ne když v tom budete pokračovat. 

LUCIE	 Trápí vás to, protože máte pocit viny. Zlobíte se na sebe, že jste mi vnuknul ten skvělý 

nápad. 

THOMAS	 Samozřejmě, že se cítím provinile. 

LUCIE	 Ale co vám to udělalo? 

THOMAS	 Přivedl jsem vás na ten nápad, protože jsem chtěl, abyste se probrala. Abyste unikla 

tomu svému splínu. Vypadalo to, že jste úplně ztracená… A přiznávám, že jsem vás chtěl taky tak 

trochu dostat. Ale teď mám strach, že zajdete příliš daleko. 

Lucie ho poslouchá. Vstane, nic neříká. 

THOMAS	 Partnerská hádka, to je bojový sport. Člověk musí znát svého protivníka. Musí umět 

ublížit, ale nesmí to přehnat. To se musí trénovat. Vy žijete ve vztahu, ve kterém se nikdy nehádáte. 

Chybí vám praxe. Vy jste jako manželé ze Švédska. Spořádaní. Umírnění. Sociálně-demokratičtí. 

Člověk se nemůže jen tak lusknutím prstů ocitnout najednou v Neapoli… Řeknete si věci, kterých 

pak budete litovat. Pro vás to je hra, ale pro něj to je skutečnost. On si tuhle krizi prožívá. On ji cítí 



na vlastní kůži. On si opravdu myslí, že o vás může přijít. Dochází vám to? Nebude stačit, když mu 

pak řeknete, že to všechno byl jenom fór, a on hned zase na všechno úplně zapomene. Tady hrozí, 

že si tu svoji konvičku na čaj rozbije a už ji nikdy nebude moct slepit dohromady. 

Podívají se na sebe. 

LUCIE	 Možná máte pravdu. 

THOMAS	 Samozřejmě že mám pravdu. 

Lucie přemýšlí. Jako by náhle dostala pořádnou ránu, jako by najednou vystřízlivěla. 

LUCIE	 Ale když mu to řeknu, tak nebudu mít hru. 

THOMAS	 Ale co to povídáte? Máte všechno, co potřebujete. Začátek je výborný. Spisovatel, 

který nemůže psát. Je to sice trochu tradiční, ale dobré! 

LUCIE	 Dobře, možná. Ale co dál? 

THOMAS	 (pustí se do toho) Co dál?! Dál je to ještě lepší! Dozvíte se, že hra je už na programu, 

nemáte kam couvnout, lhala jste, abyste získala čas, ale s tím je teď konec! Čím víc se snažíte něco 

udělat, tím pevněji se vám stahuje smyčka kolem krku. Už se nemůžete nadechnout. Víte, že tam za 

rohem čeká Rosenblatt a je přípravený vás uškrtit… Ne, ne, všechno je v pořádku! Zápletka by byla, 

napětí taky. Všechny zajímá, jak se z toho dostanete. A pak, pak… 

LUCIE	 A pak? 

THOMAS	 … Pak vás napadne ta myšlenka s blafováním! Jako hráč v kasinu hrajete vabank! 

Budete lhát, ale kvůli svojí hře! A pak zalžete znovu! A pak, a to je na tom nejlepší – ano, ano, to je 

naprosto famózní – se lež stane dokonce tématem vaší hry. Vymyslíte si svůj milostný poměr. 

Vymyslíte si historku, která se stane skutečností. Žena, která se snaží zachránit svůj vztah hrou  
a svou hru vlastním vztahem! To je dokonalé, ale… protože vždycky existuje nějaké „ale“… 

LUCIE	 Ale, ale co?! 

THOMAS	 Ale je lapena svým příběhem. Její lež se jí vymkne. A už tady máme ten Frankfurt! 

Hádka! Opouští ji manžel. Skutečnost vstupuje do příběhu! Příběh vstupuje do života. Všechno se 

vzájemně prolíná. 

Lucie vydechne, není si zrovna jistá. 

LUCIE	 Je pravda, že to nezní zle… 

THOMAS	 Že to nezní zle?! Zní to skvěle. Takový nápad bych taky rád někdy dostal. 

LUCIE	 Ale když mu to teď řeknu, tak to všechno skončí: a bude mi chybět třetí dějství! 

THOMAS	 Děláte si legraci?! Právě máte za sebou největší hádku svého života. On je pryč. Vám 

se změnil život. Dochází vám, jak moc mu na vás záleželo. Rozhodnete se s tou komedií skoncovat. 

Jdete za ním. Najdete ho, dáte mu přečíst hru. On vás sice opustil, ale díky hře, kterou jste mu 

napsala, se vám podaří ho zase získat zpátky! No ne, myslím, že tohle by byl moc pěkný konec… Už 

se nemůžu dočkat 2. září. 



11. 

Thomas leží na pohovce. Lucie se nad ním sklání. Dává mu obklad na čelo. 

LUCIE	 Co se tady stalo? 

THOMAS	 To bych se měl ptát já vás. 

Lucie se na něj nechápavě podívá. 

THOMAS	 Byl jsem nakupovat. Najednou mi volá nás soused Bertier a říká: „Rychle přijeďte, 

inspektor Fango se vám snaží vyrazit dveře.“ Tak přijedu a dřív než stačím otevřít pusu, tak to 

schytám golfovou holí rovnou do hlavy. 

LUCIE	 Tak to se strašně omlouvám… 

THOMAS	 Co jste mu to, proboha, napovídala? 

LUCIE	 Udělala jsem přesně to, co jste říkal, ale nezabralo to. 

THOMAS	 Řekla jste mu pravdu? 

LUCIE	 Zavolala jsem mu, že ho chci vidět. Sešli jsme se v nějaké kavárně. Já s sebou vzala 

svoji hru a začala jsem mu ji číst. No a on se najednou na konci prvního dějství sebral a odešel. 

THOMAS	 Ale proč šel zrovna ke mně? 

LUCIE	 Protože teď si myslí, že ten můj milenec jste vy! 

THOMAS	 Ale proč?! 

LUCIE	 První dějství končí tím, jak k sobě nacházíme cestu, jak se každý večer vídáme… 

když mi vnuknete ten nápad s hrou! Víte, taková ta srandovní scéna, jak se mi snažíte namluvit, že 

jste přišel o práci. To jak mi vyprávíte o tom, jak jste snědl toho pusinkovýho sněhuláka z dortu pro 

všechny ty ředitele. 

THOMAS	 Počkat, počkat… Já tomu asi nerozumím. Já jsem v té hře taky? 

LUCIE	 Samozřejmě že jste v té hře taky. 

THOMAS	 Jako postava?! 

LUCIE	 No jasně. 

THOMAS	 Chcete tím říct, že nějaký herec bude hrát moji roli? 

LUCIE	 No, to rozhodně bude. 

THOMAS	 Ale to nejde. To jste mi nikdy nečetla! 

LUCIE	 Nebudu vám přece číst scény, které jsme spolu my dva prožili! 



Thomas vstane. Je v otřesen. 

THOMAS	 Takže… o čem teda vyprávíte? 

LUCIE	 O všem. Teda skoro. 

THOMAS	 Jak „o všem“? 

LUCIE	 Jak jste se u mně objevil poprvé. O přetékající vaně. Jak jste vyhodil pizzu z okna… 

Jak jste mě přivedl na ten nápad. O těch našich nejsilnějších společných zážitcích… 

THOMAS	 Taky jste se mě mohla zeptat na názor! 

LUCIE	 Byl to přece váš nápad! 

THOMAS	 Abyste psala o svém životě, ne o mém! 

LUCIE	 Ale vy jste vstoupil do mého života. Dneska už do něj patříte. 

Thomasův hněv se stupňuje. 

THOMAS	 Použila jste i moje jméno? 

LUCIE	 To víte nejlíp sám. Moje hry jste četl! 

THOMAS	 Ale já s tím nesouhlasím! 

Thomas se otočí. 

LUCIE	 Když šlo o Ferrana, tak vám to nijak nevadilo! Ten by měl právo být naštvaný: na něj 

jsem hrála habaďůru, ale vy jste od začátku o všem věděl! 

THOMAS	 Ale on je váš manžel! Celé to je kvůli němu! 

LUCIE	 A rozhodně to není proti vám. 

Thomas se zarazí. 

THOMAS	 Ale o mojí ženě nepíšete? 

Lucie si dává s odpovědí na čas. Thomas pochopí. 

THOMAS	 Zakazuju vám o ní psát! 

LUCIE	 Vy mi nic zakazovat nebudete! 

THOMAS	 Budu vám zakazovat, co budu chtít! 

LUCIE	 Nemůžete se tvářit, že jste nic nevěděl! Dobře víte, že píšu to, co žiju, že si 

nevymýšlím. Pracuju se svým životem.	  

THOMAS	 Ale tohle je můj život! 

LUCIE	 Dneska už je taky trochu můj! 

THOMAS	 Ukradla jste mi ho! 

LUCIE	 Ale ne! Nic jsem vám neukradla! Všechno, co o vás vím, vím proto, že jste mi to chtěl 

vyprávět sám od sebe. Nikdy jsem vás nenutila, abyste se mi svěřoval. Jestli nechcete, aby to někdo 

použil, tak si běžte za terapeutem nebo za farářem! Ne za spisovatelem. 

THOMAS	 Ale to vám ještě nedává právo na všechno! 



LUCIE	 Když je člověk autor, znamená to, že může sám sebe autorizovat! To je jeho svoboda! 

Nebo si myslíte, že Proust… 

THOMAS	 Mně je nějakej Proust ukradenej! Tohle jsou moje vzpomínky, ne vaše! Vy jste moji 

ženu neznala! Neznáte ani moje děti! Tohle není váš život! Tohle je náš příběh a patří jenom nám! 

LUCIE	 Já taky netvrdím, že jsem vaši ženu znala. Ale vím, že existovala. Byla… 

THOMAS	 A dost! Dobře víte, že bych vám to nikdy nevyprávěl, kdybych věděl, že to takhle 

použijete! Moc dobře to víte a přitom se tváříte, jako byste se to právě dozvěděla. To od vás není fér! 

Thomas jde k ní, mohl by ji dát facku. Ale odejde a práskne za sebou dveřmi. 

TMA 

12. 

Noc. Lucie v šeru kouří. Vytáčí číslo. Telefon vyzvání. Nechá zprávu na záznamníku. 

LUCIE	 Zvedněte to, Thomasi. Tak to zvedněte… Vím, že tam jste. Slyšela jsem, jak jste 

přišel. Dovolte mi aspoň, abych vám četla… Dovolte… 

Přeruší ji pípnutí, které oznámí konec zprávy. Znovu vytočí číslo. Telefon opět vyzvání. Další zpráva na záznamník. 

LUCIE	 … Thomasi? … Jestli chcete, tak já to vaše jméno změním. Jenom my dva budeme 

vědět, že jste to vy. Slibuju vám, že to, co jsem napsala, nijak nepošpiní památku vaší ženy. Jenom 

jsem použila vaše slova. A nikdo… myslím jako… Každá žena by byla ráda, kdyby o ní někdo 

mluvil tak jako vy o ní. Není to… 

Přeruší ji pípnutí, které oznámí konec zprávy. 

TMA 

13. 

Teď už je světlo. Lucie je ve svém bytě. Pozoruje svého souseda z okna a nechává mu zprávu. 



LUCIE	 … Thomasi? … Nemůžu vás nutit, abyste mi zavolal zpátky, ale můžu vás unést, 

někam zavřít a počkat, až se u vás objeví stockholmský syndrom… Thomasi? Nechám vám svoji hru 

přede dveřmi. A jestli mi potom nezavoláte, tak vás předem varuju, že vás vytopím. Slyšel jste? 

Znovu vás vytopím! 

Lucii začne zvonit telefon. Jednou. Po druhé. Po třetí. Lucie couvá. Pomalu jde k telefonu. Ozve se záznamník. 

THOMASŮV HLAS	Lucie. Nezvedejte to. Nebo zavěsím… Už vám nezavolám. Ani nenapíšu  
a nechci, abychom spolu ještě někdy mluvili. Nechci, aby se moje slova objevila v divadelní hře, 

kterou uvidí stovky lidí, které neznám. Kdybyste se i tak rozhodla, že mě vyplavíte, tak vám chci říct, 

že se dneska stěhuju. Tak se chci rozloučit. Přeju vám… Nevím, co přesně bych vám měl popřát, 

nejsem si jistý, že jsem úplně pochopil, o co vám jde. Myslím, že byste se měla pokusit sblížit se svým 

manželem. Omluvit se mu. Říct mu, aby místo golfu zkusil radši tenis. Úder má dobrý. 

Ozve se pípnutí na konci zprávy. Lucie zůstane na scéně sama. 

TMA. (Opona padá.) 



DĚJSTVÍ TŘETÍ 

14. 

Opona jde nahoru. Na scéně je velké plátno. Na něm se promítne červená divadelní opona. 

(Poznámka autorů: V téhle scéně je důležité, aby Lucii a Ferrana hráli jiní herci – ve stylizované dekoraci. Využití 

filmové dotáčky je pouze jedním z možných režijních nápadů.) 

Opona na záběru se zvedá: 

Na jevišti nějakého divadla poznáváme Luciin pokoj. Všechno je stejné, ale upravené, stylizované. Jsou to divadelní 

kulisy. 

Uprostřed pokoje stojí Lucie (kterou hraje Judith El Zein). Na pohovce leží otevřený kufr. Ferran (kterého hraje Eric 

Elmosino), vchází do pokoje, přináší si svoje věci. Položí je do kufru. 

LUCIE	 Ty ode mě odcházíš? 

Ferran si balí věci. Mlčí. 

LUCIE	 Opouštíš mě, protože jsem předstírala, že někoho mám? 

FERRAN	 Kdybys mě milovala, tak bys mi to udělat nemohla. 

Lucie přemýšlí. 

LUCIE	 Doopravdy na to člověk právo má, ale nemá právo to jenom předstírat? 

FERRAN	 Cože? 

LUCIE	 Řekl jsi, že bych to nemohla udělat, kdybych tě milovala. Ale když mě ty podvádíš 

doopravdy, tak mě miluješ doopravdy, je to tak? 

Ferran ztuhne. 

FERRAN	 Nikdy jsem tě nepodvedl. 

LUCIE	 Ne, samozřejmě že ne. 

Ferran jde k Lucii. 

FERRAN	 Někdy jsem ti lhal. Je to ubohé? Je to zbabělé? Je to podlé? Můžeš si vybrat, ale je to 

lidské. A proč jsi mi lhala ty? 

Lucie se zamyslí. 



LUCIE	 Byla to taková hra. Myslela jsem si, že nás to probere. A taky jsem hledala námět na  

roli pro tebe. 

FERRAN	 Tys to nedělala kvůli mojí roli, ale kvůli svojí hře. V tom je rozdíl! Mučila jsi mě, abys 

viděla, jak trpím, jako když dítě utrhává pavoukovi nožičky. 

LUCIE	 Mučila jsem tě tím, že jsem ti namluvila, že pojedu do Frankfurtu? Potřeboval bys 

strávit dva dny v syrským vězení, aby sis udělal v hlavě pořádek. 

FERRAN	 Z tohohle se jen tak nějakým bonmotem nevymluvíš. Tobě to moje utrpení dělalo 

dobře. To je zrůdnost. Ano, to je ono, zrůda, která se živí bolestí druhých. 

Lucie zaútočí. 

LUCIE	 Já jsem zrůda? 

FERRAN	 Nejde ti o to něco prožít. Tebe zajímá jenom to, že si můžeš psát ten svůj soukromej 

intimní deníček. 

Ferran se vrátí k balení věcí. Lucie ho chvíli pozoruje. 

LUCIE	 Tebe ale štve něco jinýho. Pro tebe je nesnesitelná představa, že sis ničeho nevšimnul. 

Čučel jsi do země a narazil! Velký Ferran! Sfinga se nechala oblafnout. To je to, co tě štve! 

FERRAN	 Myslel jsem, že mě vidíš jinak. 

LUCIE	 A já si zas myslela, že budeš jinak reagovat. Brala jsem to jako dárek pro tebe. Slíbila 

jsem ti roli. Pamatuješ? Životní roli. 

FERRAN	 Myslel jsem, že moje životní role je být tvým manželem. 

Ferran zavře kufr, chystá se odejít. 

LUCIE	 Takže od mě odcházíš? 

FERRAN	 Ano. 

LUCIE	 A v té hře hrát nebudeš? 

FERRAN	 Už jsem v ní jednou hrál. Nemám chuť to znovu opakovat. 

LUCIE	 Byl bys skvělej. 

FERRAN	 Doufám, že jsem aspoň trochu byl. 

Bere si svoje věci a kráčí ke dveřím. 

FERRAN	 Tu roli dej Elmosinovi. Bude dokonalý. 

Ještě než odejde, se otočí. 

FERRAN	 Myslím, že to bude tvoje nejlepší hra. 

LUCIE	 Myslíš? 

FERRAN	 Začátky jsou na lásce vždycky to nejlepší. Je mi líto, že jsem mu rozbil hlavu. Omluvíš 

se mu za mě, viď. 

LUCIE	 Je pryč. Odešel. 

FERRAN	 On taky? 



LUCIE	 Ano. 

FERRAN	 Takže jsi ztratila muže, kterého už nemiluješ, i muže, kterého jsi začínala milovat. 

LUCIE	 … 

FERRAN	 To bude dobrý. Nedokážeš sice žít bez psaní, ale bez lásky žít dokážeš. 

Ferran za sebou zavře dveře. Lucie zůstane sama. Tma. Potlesk. Světla se rozsvítí. Herci se jdou děkovat. K Erikovi 

Elmosinovi a Judith El Zeinové se připojí ještě třetí herec (Sébastien Castro). Má na sobě stejný kostým jako Thomas. 

Na čele má stejný obvaz, jako měl Thomas v 11. obraze. Všichni tři herci se děkují. 

Lucie se také děkuje. Dostávají květiny. Děkují se. Opona padá. 

15. 

Opona se zvedá. Na scéně je teď stejná stylizovaná dekorace Luciina bytu. Nějaký muž (Jean-Paul) začíná na prázdné 

scéně poklízet. Luciiny květiny leží na pohovce. 

LUCIE	 (za scénou) Jean-Paule… Neviděl jsi někde tu moji kytku? 

JEAN-PAUL	 Je na pohovce. 

Lucie jde k pohovce a bere si květiny. Chystá se odejít, když v tom… 

THOMAS	 Už odcházíte? 

Lucie se otočí. Spatří Thomase, který se objeví na scéně. Lucie se zarazí. 

LUCIE	 Vy jste tady byl? 

THOMAS	 Ano. Teda spíš tam. 

Ukazuje na místo v sále. Nešikovně se na sebe usmějí. Thomas se kolem sebe rozhlíží. 

THOMAS	 Vypadá to dost věrně. Atmosféru to má sice trochu jinou, ale jinak se to docela 

podobá tomu, jak si to pamatuju. 

Podívají se na sebe. 

LUCIE	 Nic víc? 

Thomas se znovu rozhlédne. 

THOMAS	 Jsou tady jiné obrazy… 

LUCIE	 A to ostatní? 

THOMAS	 To ostatní? To mi přijde taky dost věrné. 

LUCIE	 Thomasi? 



THOMAS	 Ano. 

LUCIE	 Když člověk přijde za hercem nebo autorem do zákulisí, tak si s ním nepovídá  
o kulisách. 

THOMAS	 Aha, dobře… 

LUCIE	 Do zákulisí se chodí proto, aby si lidé říkali příjemné věci. I když si doopravdy myslí 

něco jiného. Člověk se musí umět trochu přemáhat. 

THOMAS	 (ji přeruší) Ale mně se to líbilo! 

LUCIE	 Opravdu? 

THOMAS	 Ano, opravdu! 

LUCIE	 (jízlivě) Aspoň že to zní upřímně! 

Zasmějí se. 

THOMAS	 No ne, já… Upřímně, mně se to líbilo. Je pravda, že ze začátku jsem se trochu bál. 

Když šla opona nahoru, tak mi to přišlo takové hodně zvláštní. Ale zasáhlo mě to. Dojalo… Já… 

Ale stejně to je trochu divný, ne? Hlavně ten, jak hraje tu moji roli… 

LUCIE	 Sébastien Castro. 

THOMAS	 Ano ten. Je poznat, že nikdy nevařil. 

Lucie se rozesměje. 

LUCIE	 Opravdu? 

THOMAS	 No ano. Ale jinak je dobrý! … Moc se mi líbila ta, co hraje vaši roli, Judith El Zein. 

Moc se vám teda nepodobá… ale funguje to. A pak ten Elmosino, to je prostě Elmosino. Třída. 

Líbilo by se mi, kdyby hrál mě, ale budiž… 

Podívají se na sebe. 

LUCIE	 Je něco, co se vám nelíbilo? 

THOMAS	 Ne, není. 

LUCIE	 Mám dojem, že se snažíte utéct od něčeho, co vás trápí. 

THOMAS	 Jsme tady v divadle. Tak bych nerad… 

LUCIE	 Pojďte do toho. 

THOMAS	 … 

LUCIE	 Takže?! 

THOMAS	 Myslím, že ten konec není moc uvěřitelný. 

LUCIE	 Není? 

THOMAS	 Ne. Člověk úplně neuvěří tomu, že ona ho má ráda. Myslím jako Thomase. Já tomu 

nevěřil. 

LUCIE	 Vy si myslíte, že Thomase nemiluje? 

THOMAS	 Ne. Protože jinak by se omluvila. 



LUCIE	 Ale vždyť mu desetkrát volala! 

THOMAS	 Mohla mu napsat. Je to nakonec její profese. 

LUCIE	 Ale… Vždyť ji prosil, aby to nedělala. 

THOMAS	 A odkdy Lucie Arnaudová dělá, co jí kdo řekne? 

Lucie se zamyslí, jako by tato poznámka mířila do černého. 

LUCIE	 Myslíte, že to měla udělat? 

THOMAS	 Ano. 

LUCIE	 A on by jí odpověděl? 

THOMAS	 To nevím. 

LUCIE	 Vidíte? Někdy jsou nejhezčí právě ty příběhy, které se nestaly. 

THOMAS	 Myslím, že právě to se mi na tom nelíbí. Má to moc smutný konec. 

LUCIE	 Život takový často bývá. 

THOMAS	 Možná, ale jít do divadla je něco jiného než se dívat z okna. Všichni mají kolem sebe 

každodenní život. Ale když jde člověk do divadla, tak tam jde za něčím jiným, ne? 

LUCIE	 Možná tam lidi chodí právě proto, aby poznali to, co mají kolem sebe. Aby si 

uvědomili, že v tom nejsou sami… 

THOMAS	 Když nebudete psát příběhy, které se v životě nestaly, tak kde je potom má člověk žít? 

LUCIE	 Ale… Jaký konec by se teda líbil vám? 

THOMAS	 Happy end. 

LUCIE	 Happy end? Hrůza! 

Oba se zasmějí. 

THOMAS	 Pro mě by byl dobrý konec to, kdyby se potkali. Prostě tak. 

LUCIE	 Kde? 

THOMAS	 V divadle! Že se vůbec ptáte! 

Lucie se usměje. 

LUCIE	 On by tedy nakonec přišel. 

THOMAS	 Ano. Ona by mu nic nenapsala, ale tu hru by napsala pro něj. Aby mu řekla, že ho 

má ráda. A on by to pochopil. Není blbej. 

LUCIE	 Myslíte. 

THOMAS	 Ano. Je dokonce velice inteligentní. 

Zasmějí se. 

THOMAS	 Šel by za ní do divadla. Ona by byla překvapená, ale přitom by na to celou dobu 

čekala. Bála by se, že nepřijde, ale on nakonec přišel. Nešel by za ní do lóže, chtěl by se s ní vidět  
o samotě. Potkali by se na jevišti, kde nikdo není. 

LUCIE	 Ale nebylo by to po tak dlouhé době trochu rozpačité? 



THOMAS	 Jenom taková malá tréma. On by byl trochu neobratný. Pochválil by kulisy a všechno 

by se vrátilo do starých kolejí. 

LUCIE	 A ona by byla pořád stejně otravná. 

THOMAS	 Samozřejmě a on by zase zkazil každou legraci. Dokonce by přiznal, že se mu nelíbí 

konec. 

LUCIE	 Naprosto netaktní. Co na to ona? 

THOMAS	 Utrpěla by drobné narcisistní škrábnutí, ale nic vážného. Snažila by se to pochopit. 

Chtěla by se dozvědět něco víc. Vstala by. 

Lucie vstane. 

THOMAS	 Šla by k němu… 

Lucie jde k němu. 

THOMAS	 …a zeptala by se ho… 

LUCIE	 „Jaký konec by se teda líbil vám?“ 

THOMAS	 Odpověděl by jí, že by se mu líbilo, kdyby spolu napsali začátek nového příběhu. 

Následovala by pauza. Možná nějaká hudba, někde na pozadí. 

Začne hrát hudba. 

THOMAS	 Kulisy by mohly třeba odlétnout. 

Kulisy odlétnou. 

THOMAS	 Oba dva by tam stáli na prázdném jevišti. On by udělal krok k ní. 

Stojí tváří v tvář proti sobě. 

THOMAS	 …a řekl jí: „Dáš mi pusu?“ 

Udělá k ní krok. 

THOMAS	 Dáš mi pusu? 

LUCIE	 Ne. 

Hudba přestane hrát.	  

LUCIE	 Musím tě nejdřív ještě o něco poprosit. 

THOMAS	 Jak chceš. 

LUCIE	 Chtěla bych, abychom si pořád „vykali“. 

THOMAS	 Jak chcete. 

Obejmou se. 

LUCIE	 Polibte mě. 

Políbí se. 

TMA


