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Děj se odehrává ve třech obrazech v bytě Grega a Mélanie. Obývací pokoj s prosklenými dveřmi na 
balkón. 
První obraz, je 19:20h, venku je světlo. 
Druhý obraz, je 20:50h, pozvolna se stmívá. 
Třetí obraz, je po půlnoci, temná noc. 



SCÉNA 1 

19:20h. Mélanie telefonuje. 

MÉLANIE	 Potom je to trochu komplikovanější. Projdeš velkou dřevěnou bránou, kterou se 

dostaneš do dvora. Tam uvidíš tři budovy. My jsme v budově B. Do budovy B je kód: 79 A 80 5 (…) 

Ale pozor, ne A 85. Ale A 80, 5. (…) Přesně tak, protože občas se k nám někdo kvůli tomu nemůže 

dostat! (…) A potom tam jsou zvonky, my na něm máme jméno Bélisaire (…) No jo, nemáme tam 

naše jméno, tohle je ještě po starém nájemníkovi, ale nejspíš by bylo dost komplikované to 

předělávat, celou tu anabázi se spolumajiteli domu bych ti klidně mohla někdy povyprávět, ale 

přiznávám, že ani já do toho pořádně nevidím (…) Ne, nic nemusíš, možná třeba lahvinku něčeho 

dobrého, když budeš chtít, ale jinak je tu všechno, co je třeba. A ještě jedna drobnost, která teda 

není zas tak úplně nepodstatná, bydlíme v šestém patře bez výtahu! Papa 

Mélanie zavěsí právě ve chvíli, kdy si Greg odemyká a vchází udýchaný dovnitř. 

GREG		 Jsem grogy! A to jsem ještě musel pětatřicet minut kroužit dokola, než jsem našel flek 

na zaparkování. Pětatřicet minut, měřil jsem to, to už snad není ani možný! Musím sehnat nějaký 

parkovací místo nebo to skončí tak, že někomu asi ublížím. Nakonec jsem to dal sousedovi před 

garáž a nechal jsem za čelním sklem číslo na mobil, jako vždycky, jenomže oni sem nikdy nechoděj 

místní policajti, takže mi stejně nezavolaj a rovnou mi to vypíšou! 

MÉLANIE	 Proč si radši nezařídíš ten autosharing, co k němu dávají rovnou parkovací místo? 

(Greg obrátí oči v sloup a vytratí se do vedlejšího pokoje. Mélanie hovoří k publiku:) Grega jsem si vzala před 

dvanácti lety. (spokojený úsměv) Nestěžuju si. Dřív jsem pracovala v galerii moderního umění a pak 

jsem dělala asistentku v jedné produkční agentuře. Máme dvě děti, Julese a Clarisse. Jedenáct a 

sedm let. Po druhém dítěti jsem se na práci vykašlala. Greg je novinář, píše o sportu. Bývá často v 

televizi. Bydlíme v Paříži, kousek od náměstí Bastille. Je to bývalý ateliér. Celé jsme to tady předělali. 

(ukazuje na interiér bytu) Náš poslední bláznivý nápad byl ten obrovský dům v Auvergne. Bydlet se v 

něm teda zatím nedá, ale není lepší způsob jak si odpočinout než odjet na venkov. Co bych vám tak 

ještě… Aha, jasně: oba jsme s Gregem členy nadace Děti země. Ano, já vím, co mi na to řeknete: je 

snadné nás zaškatulkovat. Ale já myslím, že není nic špatného na tom, když si člověk žije slušně, 

raduje se z obyčejných věcí a přitom si dopřává něco navíc, někdy dokonce i něco trochu 

extravagantního, ale přitom pořád sní o spravedlivější společnosti. 

Mélanie se podívá směrem k pokoji, kam Greg odešel. 



MÉLANIE	 Děje se něco, nebo se mi to jenom zdá? 

GREG	 se vrací (sundal si sako)	 Dneska odpoledne jsem měl schůzku s Martinezem. Ukázal mi 

rozpočet a málem mě to položilo. 

MÉLANIE	 Kolik? 

GREG		 Ne, to ti nemůžu říct, když stojíš. 

MÉLANIE	 O rozpočtu se přece dá diskutovat. A taky nemusíme dělat všechno najednou. Já 

nevím, třeba ten krb… 

GREG		 Krb v tom rozpočtu ani nebyl. Ta barabizna byl velikej omyl! 

MÉLANIE	 „Barabizna!“ 

GREG		 Je to sice barabizna, která má čtyři sta metrů čtverečních, ale pořád je to barabizna! 

Furt jsi na mě tlačila s tím, že nám to jinak někdo vyfoukne před nosem, že je to „za hubičku“. A 

výsledek: tahle hubička nakynula do výše HDP celé Ghany. 

MÉLANIE	 Proč se radši neobrátíš na někoho jiného? 

GREG		 Protože Martinez je pořád ze všech nejlevnější, lásko. Ostatní nemusím ani zkoušet! 

MÉLANIE	 Jsi teď na suchu? 

GREG		 Nejsem na suchu, ale taky nejsem zrovna… „úplně za vodou“! 

MÉLANIE si povzdechne a pokračuje	 Ale dneska večer o tom mluvit nemusíme, že ne? 

GREG		 To rozhodně nemusíme, pojďme se radši bavit o něčem veselejším. 

MÉLANIE	 Že neuhodneš, kdo mi dneska volal. Zrovna před chvílí jsme spolu domluvily. 

GREG		 Mélanie, buď tak hodná a ušetři mě dneska napjatého očekávání, míra mojí 

trpělivosti je už hodně omezená. 

MÉLANIE	 S Charline! 

GREG		 S Charline? Jak dlouho už to je, co se vypařila? Volala z New Yorku? 

MÉLANIE	 Ona je teď v Paříži. Za dva měsíce se vdává. 

GREG		 V New Yorku? 

MÉLANIE	 Ne, v Paříži! Bere si nějakého Francouze! 

GREG	 lhostejně	 Paráda! 

MÉLANIE	 Volala mi, jestli jí půjdu za svědka. Tak jsem ji rovnou na dnešek pozvala i s jejím 

nastávajícím. 

GREG		 Sem k nám?! 

MÉLANIE	 Řekla jsem to jen tak, protože jsem si myslela, že to pozvání odmítne, že má na večer 

určitě nějaký program, ale nakonec to vypadá, že může a že přijdou. 

GREG		 Tak ty zveš lidi na návštěvu a doufáš, že odmítnou! 

MÉLANIE	 Zvorala jsem to? 

GREG		 Jo, zvorala! Dneska večer přijde Jeff ! 



MÉLANIE	 No vždyť jo. Taky jsem to Charline řekla, ale ona se toho hned chytla. 

GREG		 Ona se chce s Jeffem potkat? 

MÉLANIE	 Proč by se s Jeffem neměla chtít potkat? 

GREG		 Protože… 

MÉLANIE	 Protože proč? 

GREG		 Protože se rozešli v slzách a krvi! 

MÉLANIE	 Ale to bylo před pěti lety, už to dávno překonala a on určitě taky. 

GREG		 U něj bych si tím tak jistý nebyl. Dost tenkrát trpěl, jen si vzpomeň, jak na tom byl, 

mluvil o sebevraždě… 

MÉLANIE	 No, promiň, ale od té doby už měl pár nových známostí. 

GREG		 To měl. Ale taky to nikdy nemělo dlouhého trvání. Vždycky došel k tomu, že se ta 

nová Charline nevyrovná. 

MÉLANIE přesvědčuje sama sebe	 Ne, bude dobře, když se sejdou a potkají se za normálních 

okolností, v klidu. 

GREG	 vytahuje mobil	 Ze slušnosti bych ho ale přece jen radši předem varoval. 

MÉLANIE	 Před čím? 

GREG		 Před čím! Že se Charline bude vdávat a že dneska přijde s chlapem svého života. 

Nechci, aby nás obvinil z toho, že jsme na něj sehráli nějakou habaďůru! 

MÉLANIE	 Uvidíš, že se mu ten nápad bude líbit. 

GREG	 snaží se Jeffovi dovolat	 … Obsazeno. 

Vzápětí zazvoní mobil Mélanii. 

MÉLANIE	 Ano? (…) Zrovna o tobě mluvíme (…) 79 A 80. 5. (…) 

GREG	 dívá se na hodinky	 Už?!	  

MÉLANIE	 On se doma strašně nudí. 

Ale ano, funguje to… Ne 85, 80 čárka 5! (…) Ale ne, není tam žádná čárka! Copak už jsi někdy na 

digitálním zvonku viděl čárku? (Mélanie zavěsí.) 

Je to s ním těžký. 

Greg netrpělivě zvedne slucházko domovního telefonu a stiskne tlačítko, aby otevřel domovní dveře. 

GREG		 Super timing,  Jeffe! 

A je vlastně dobře, že přišel jako první. Aspoň mu tu novinku budeme moct říct pěkně v klidu. 

Citlivě! 

MÉLANIE nervózně	 Nebudeme mu přece oznamovat, že někdo umřel. 

GREG		 To ne, ale uvidíš, že ho to pořádně vykolejí! 

MÉLANIE	 Možná, ale už není malej! Ačkoli… 

GREG		 Tak co, vsadíme se? 



MÉLANIE	 Sázím deset euro, že řekne, že to je super. 

GREG		 Věříš si. 

MÉLANIE	 Ty zase moc přemýšlíš. (něžně) Dej mi pusu. 

GREG		 Něco mi uniká? 

MÉLANIE	 Vůbec nic. 

Greg políbí Mélanii. Někdo zaklepe. Mélanie jde otevřít dveře. Objeví se Jeff  s kyticí v ruce. Je hodně zadýchaný a 

projevuje se to i na jeho mluvě. 

MÉLANIE	 19:25! Jsi tu brzo. 

JEFF	 	 Nejsem tady ani brzo, ani pozdě! Neříkali jsme v kolik! Klidně jsem mohl dorazit už 

ráno! 

GREG		 Tak co, kondička v pohodě, Jeffe? 

JEFF	 	 Ne, nejsem v pohodě! Kdo by taky byl, když musí vyšplhat do šestýho patra? 

Pokaždý, když k vám jdu, tak si koleduju o infarkt! (Podívá se na květiny a podá je Mélanii.) Přinesl jsem 

kytku, ale tak nějak nevím, jestli to byl dobrý nápad. 

MÉLANIE odmítá je	 Jen si ji klidně nech, když myslíš, že si ji nezasloužíme. 

JEFF	 	 Dělám si srandu. 

MÉLANIE	 Já taky. 

GREG		 Jsou moc hezký. 

JEFF	 	 Já nevím, já se v tom nevyznám. Ale musím vám něco říct, něco dost divnýho… 

odpoledne jsem si trochu dáchnul, co já teda nijak často nedělám, a víte, o kom se mi zdálo? To 

byste neuhodli, léta jsme se neviděli: o Charline! 

GREG		 O Charline?! 

JEFF	 	 Netuším, kde se mi tam vzala! Pět let o ní nemám žádné zprávy. Zmizela z obrazovek 

radarů. Ale tohle bylo naprosto autentické. Vůbec se nezměnila. Pořád stejně hezká. 

MÉLANIE je stejně jako Greg znepokojena	 Co v tom tvém snu dělala? 

GREG		 Snažila se tě zničit? 

JEFF	 	 Ne, v tom snu jsme se vůbec nehádali, bylo to hypersoft. Povídali jsme si. Sice už 

úplně přesně nevím o čem, ale měl jsem ji přímo před sebou. Bylo to moc fajn. Když na to přijde, 

tak by to mohlo být nějaké znamení! 

GREG		 Jaké jako? 

JEFF	 	 Znamení, že se zase potkáme a ona mi řekne: „Nikdy jsem na tebe nezapomněla, 

promiň mi to, dáme to zas dohromady…“ 

GREG		 Ty tomu věříš? 

JEFF	 	 Proč by se mi o ní jinak zdálo? 

MÉLANIE	 Sny nejsou znamení. Jsou jenom výsledkem nevědomé aktivity tvého mozku. 



Mélanie jde pro vázu na květiny. 

JEFF	 	 Ta tvoje žena… 

GREG	 k publiku	 S Jeffem se známe víc než deset let. Seznámili jsme se v letadle cestou z 

Jihoafrické republiky. Já tam byl kvůli Mistrovství světa v ragby. On nedlouho předtím investoval 

nemalou část svého jmění do jistého projektu, který ale nakonec tak úplně nevyšel. Potřeboval se 

vypovídat… Jeff  pochází z dobře situované středostavovské rodiny, není to ale úplně typický kluk, je 

spíš taková společenská anomálie, chodící paradox. Agresivní kliďas, úspěšný nešika, depresivní 

optimista. S Charline se seznámili u nás doma, což nám, ať už chceme nebo nechceme, dává jistou 

míru odpovědnosti za krach jejich vztahu. Když ho Charline opustila a Jeffa to sebralo, podržel jsem 

ho. Strávil u nás celé dva týdny… Mélanie to tehdy nesla docela těžce. Nakonec se ale dokázal 

odrazit ode dna a už je mu lépe, i když se z toho bude nejspíš celý život léčit. 

Mélanie se vrací s vázou s květinami. 

MÉLANIE	 Kam je mám dát? 

JEFF ukáže jinam	 Tamhle budou pěkně na očích. Ale to jsem jenom tak plácnul, vůbec tomu 

nerozumím. 

GREG	 se znovu obrací k publiku	A málem bych zapomněl… Jak bych to jenom… Kdyby bylo 

manželství vězení, tak bych o sobě mohl říct, že jsem byl příkladný vězeň… s jedinou výjimkou. 

Jedinou: Charline… Byla to klukovina, na kterou nejsem vůbec hrdý. Naopak. Nikdo se o tom nikdy 

nedozvěděl… Ale obávám se, že teď už se s tím Charline svému šťastnému vyvolenému svěřila. 

MÉLANIE	 Jeffe! Zkus si to jenom tak představit… co by to s tebou udělalo, kdyby ses s Charline 

potkal? 

JEFF	 	 Udělalo by mi to radost. 

MÉLANIE vítězoslavně se obrací na Grega	 Aha?! 

GREG		 Pořád na ni myslíš, co? 

JEFF	 	 To přece dokazuje i to, že se mi o ní zdálo! 

MÉLANIE	 To ano, ale obecně vzato bys chtěl, aby byla šťastná. 

JEFF	 	 Samozřejmě! 

MÉLANIE stejně vítězoslavně na Grega	 Aha?! 

JEFF	 	 Ale vlastně nevím, proč vám o ní vůbec vykládám, vždyť je to blbost, je přece v New 

Yorku. 

MÉLANIE	 No… není. 

JEFF	 	 Ale je. 

GREG		 Není. 

JEFF	 	 Ale jo, je! 

MÉLANIE	 Není! 



GREG		 Už není v New Yorku. Vrátila se. 

JEFF překvapeně		 Jak to víš? 

GREG		 Mélanie ji na dnešek pozvala k nám. 

JEFF	 	 Jo tak takhle! Sice si teda nevybavuju, jestli se to odehrálo zrovna tady, ale jinak to 

začíná úplně stejně jako ten můj sen. 

GREG		 Možná to stejně začíná, ale konec bude jinej. (vychrlí ze sebe) Charline se bude vdávat 

a přijde na večeři se svým snoubencem. 

Jeff  je v šoku, sedá si. Greg s Mélanií si vyděšeně něco naznačují. Nastane ticho. 

JEFF	 	 Nenalil by mi někdo něco k pití? 

GREG	 svá slova doprovodí patřičným jednáním	 Ale to víš, že ano. 

Vše se odehrává v naprosto děsivém tichu. Greg se snaží vše provést rychle, jako by podával lék nemocnému. Jeff  

skleničku vypije na ex. 

GREG	 Mélanii		 Dlužíš mi deset euro. 

MÉLANIE	 Počkej, ještě to neskončilo. 

GREG		 Ale jo, skončilo. Co bys ještě chtěla? Vždyť se na něj podívej. 

JEFF	 	 Děkuju. Kdy má tu svatbu? 

MÉLANIE	 Za dva měsíce. 

JEFF naprosto grogy	 Super. 

MÉLANIE	 Cos to říkal? 

JEFF	 	 Super. 

MÉLANIE	 Přijde ti to „super“? 

JEFF	 	 Naprosto. 

GREG		 Ne, on neřekl (nasadí radostnou grimasu) „super“, řekl (zkroušený výraz) „super“. 

JEFF procedí mezi zuby	 Děvka. 

GREG		 A teď řekl „děvka“. 

JEFF zničeně	 Myslel jsem, že už jsem z toho venku, ale teď je to ještě horší než předtím. 

GREG		 Ale jo, Jeffe, dostaneš se z toho! Jenom to byla asi trochu drsná zpráva. Vdává se, 

fajn, tak se vdá, no a co? Život jde dál, nic tak strašnýho se neděje. Klidně jsi to mohl být ty!  

JEFF	 	 Až na to, že nejsem. 

Mélanie se vzdálí. 

GREG		 A co je vlastně s tou… Jak se jmenovala ta blondýnka s tím šíleným přízvukem, cos 

nám ji představoval, když… Připomeň mi… Říkala, že dělá modelku. 

JEFF	 	 Jo, to říkala. Margot. 

GREG		 No jasně, Margot. Zdálo se, že vám to klape. Jiskřilo to mezi váma. Když jsme se 

tehdy viděli, tak ti šahala na stehno. 



JEFF	 	 Na stehno „ve výši kolena“. To bylo její maximum. Odmítala se se mnou vyspat. 

Nevadilo jí chodit na večeře, večírky, dostávat dárky, sem tam si dát pusu, všechno bylo pořád jenom 

soft a když jsme pak jednou jeli do Cabourgu a ubytovali se tam v Grand Hotelu, tak si řekla o 

druhej pokoj. 

GREG		 Co…? 

JEFF	 	 Měla svůj pokoj, tak jsem ji nechtěl přepadávat! … Ale možná jsem měl, viď. 

GREG jízlivě	 Jo, škoda, tos měl. Nebo by ses jí měl snad pokaždý doprošovat!? 

JEFF	 	 Ale snažil jsem se být trpělivý, dával jsem jí čas… 

Vrací se Mélanie s tácem, lahví a skleničkami. 

JEFF	 	 Pokud holka ani po roce nechce, tak je a priori jasno, obvykle to znamená, že nebude 

chtít nikdy. Jak dlouho trvalo tobě, než ses vyspal s Mélanií? 

GREG žertuje a směje se		 To by spíš Mélanie měla říct, jak dlouho trvalo jí, než se zvládla vyspat 

se mnou. (obrátí se na Mélanii) Myslím, že nebudu přehánět, když odpovím, že to nebylo ani 

osmačtyřicet hodin. 

MÉLANIE	 Vtipná odpověď. A báječně taktní! 

GREG		 Promiň… (poté se zase obrátí k Jeffovi) Hele, o nic jsi nepřišel, upřímně, podle mýho, ta 

Margot nebyla zrovna…  

JEFF	 	 Mně je úplně ukradená. Stejně jsem ji nemiloval. 

GREG		 Vidíš, tak na co si stěžuješ? 

JEFF	 	 Já vím, ale egu to tak úplně neprospívá. 

GREG		 Je přece spousta holek, se kterýma jsi chodil a které s tebou spaly. 

JEFF	 	 To asi jo, ale Charline se mnou dělala věci. Pochopil jsem, že všechny ženský, co od 

té doby potkám, jsou prostě plán B. Když Charline spala, vydržel jsem se celý hodiny dívat na její 

zadek. Sotva jsem se jí dotknul, hned jsem měl erekci, bradavky měla tvrdé jako oblázky. Pamatuju 

se, jak jsme jednou… 

MÉLANIE ho přeruší	 Jeffe, Jeffe, Jeffe, buď tak hodný a ušetři nás detailů ze svého intimního života! 

Za prvé je to tvoje věc a za druhé to je trapné! 

GREG		 A když na to přijde, tak Charline… Dnešní Charline, to není Charline z dřívějška. Je 

jí o pět víc, za pět let se všechno může změnit, proměnit, vzhled a tak… (opatrně si troufne) člověka to 

může poznamenat… třeba hodně k horšímu! 

MÉLANIE	 Gregu, všechno v pohodě? (Greg nic nenamítá, Mélanie se obrátí na Jeffa) A co práce? 

JEFF	 	 Katastrofa! Totální nula! 

MÉLANIE	 Pořád si něco hledáš, nebo to spíš necháváš tak nějak běžet? 

JEFF	 	 Udělal jsem blbost, že jsem tomu chlápkovi na Úřadu práce řekl, kolik jsem po 

rodičích zdědil. Málem mi dal přes hubu! 



GREG		 Chtěl si od tebe půjčit? 

JEFF	 	 Ne, chtěl mně prostě rozbít hubu! Hele, ani se není co divit, zná moji adresu. A když 

bydlíš na avenue Foch, hned vedle Vítěznýho oblouku, tak je jasný, že s tebou lidi nemají potřebu 

soucítit jenom proto, že zrovna nemáš práci! 

MÉLANIE	 Ale přesně tohle jsme ti vždycky říkali. 

JEFF	 	 V každém případě, ani profesně nikoho moc nezajímám. A co vy, jak to jde s 

rekonstrukcí toho venkovského sídla? 

MÉLANIE	 Blbě! Greg dostal rozpočet… (jízlivě) Pořádnej průvan. 

JEFF	 	 Rád vám s tím pomůžu! 

GREG		 Ne. Nepřichází v úvahu. 

JEFF	 	 Jako půjčku, ne jako dar. Někdy mi to vrátíte. 

GREG		 Říkám ne, Jeffe. 

JEFF	 	 Tak neblbni. Mélanie. 

MÉLANIE	 On nechce! 

JEFF zkroušeně	Tak teď si připadám už ale úplně zbytečný. Nikdo o mě nestojí! (Smutně si nalije něco k 

pití.) Chcete něco vědět? Už nikdy se mi nepodaří najít práci a už nikdy se mi nepodaří najít si 

holku. Charline ze mě nikdo nevymaže. (zaklepe si na čelo) Je uvnitř, zarostla mi tam, nedá se 

vymazat. Jestli ji uvidím s tím jejím novým objevem, tak mě to zničí! … Kdo to vlastně je? 

MÉLANIE	 Jmenuje se Noël. 

JEFF	 	 Pěkně debilní jméno. Je prachatej? 

MÉLANIE	 To netuším. 

JEFF Mélanii	 Jasně, ale víš jak, bezdomovec to určitě nebude!	  

MÉLANIE	 Jak říkám: o tom já nic nevím! 

GREG		 No, tipnul bych si, že buďto tvrdě maká rukama, nebo je to nějakej zatracenej 

umělec. 

MÉLANIE	 To je klidně možný. 

JEFF	 	 Pardon, ale o tom bych pochyboval. Tak jak Charline znám, tak tohle by mě 

překvapilo. Nechci nikoho pomlouvat… Vždycky jsem si říkal, že to všechno asi nedělá jenom pro 

moje hezký oči. 

GREG		 Neubližuj si. 

JEFF	 	 Se všema holkama je to stejný. Když řeknu, že jsem bez práce, vezmou nohy na 

ramena, když pak vysvětlím, že jsem něco zdědil, zase se vrátěj! No, není to kouzelný?! Uvidíte, že 

ten její snoubenec určitě dělá na burze nebo na nějakým vysokým postu v bance. Věřte mi, pro 

Charline nejsou u chlapa nejdůležitějším kritériem jeho lidské ani fyzické vlastnosti, ale to, jak na 

tom je. Poznali se v New Yorku? 



MÉLANIE	 Ano, ale je to Francouz. Byl tam pracovně. 

JEFF	 	 Tak vidíš, Francouz, co pracuje v New Yorku, nemůže být žádnej chudáček.	  

GREG		 To přece nic neznamená, klidně tam může dělat barmana! 

MÉLANIE	 Budeš se tvářit jako by nic?	  

JEFF	 	 Budu se tvářit jako by vůbec nic. Mizím. 

MÉLANIE	 Tak to ne! 

Jeff  se snaží odejít. Greg mu zastoupí cestu. 

JEFF	 	 Už teď mi je z toho všeho blbě. A nehodlám trávit večer v předklonu nad mísou. 

GREG		 Jeffe! Přestaň se chovat jako malej. 

JEFF	 	 Stejně se budu tvářit jako kyselá prdel. To chcete?	  

GREG		 Jeffe, tebe jsme pozvali jako prvního. Jestli by měl někdo vyklidit terén, tak je to ona. 

MÉLANIE Gregovi	 Vadí ti to? Co mám asi tak dělat? Mám je poslat domů? 

GREG		 Jenom říkám, že je naše priorita a že má právo si vybrat… 

MÉLANIE mu skočí do řeči	 Ale tady si nemá kdo co vybírat, přece nebudeme určovat, koho 

pozveme a koho ne, večeřet budeme všichni společně! Ty si dej pohov, Jeffe, sedni si a mlč! 

GREG	 doprovodí Jeffa zase až ke křeslu	 Chceš slyšet, jak to dneska proběhne? Až se potkáte, budete 

oba šíleně dojatý a když ti představí toho svýho, tak ty si férově řekneš: „Tak jo, vlastně jsem rád, že 

to dopadlo takhle.“ Tak přesně takhle to dopadne. 

JEFF	 	 Vypadám snad jako papež František!? Až uvidím, jak se spolu držej za ruku, tak mi 

bouchnou saze a jestli se začnou olizovat, tak hrozí, že se vám tady v obýváku rovnou oddělám. 

Protože to, že je s ním, znamená, že on je lepší než já! Jsem totální nula. 

Jeff  se pokusí vstát. Greg ho posadí zpátky do křesla. 

GREG		 Ty se pořád strašně podceňuješ, stal se z tebe odborník na sebemrskačství. To je tvůj 

největší problém! Přesvědčil jsi sám sebe, že jsi nula! Že si nemůžeš najít holku, že si nenajdeš práci, 

cejtíš se zakomplexovanej kvůli prachům! Jestli si budeš v sobě tenhle obrázek pořád přiživovat, tak 

navždycky zůstaneš na konci pelotonu, Jeffe! 

Zůstaň sedět! 

JEFF	 	 Jestli to ale dneska večer nedopadne dobře, tak nemůžete říct, že jsem vás předem 

nevaroval! 

MÉLANIE	 Tak teď bych potřebovala nějakého dobrovolníka do kuchyně, ještě tam je toho 

potřeba docela dost udělat. 

JEFF	 	 Jestli ti teda budu k něčemu užitečný. 

Greg se posadí a vezme si noviny. 

MÉLANIE	 Gregu? Potřebuju dobrovolníka do kuchyně. 

GREG		 Já slyšel. Ale já „dobrovolník“ nejsem. 



MÉLANIE	 Potřebuju tebe! 

GREG		 No fajn, ale pak neříkej, že potřebuješ dobrovolníka! Dobrovolník je ten, komu se do 

toho chce, a mně se nechce! 

MÉLANIE zvýší hlas	 Ber to jako rozkaz, bude to tak lepší?! 

GREG	 naštvaně	 Jo, teď je v tom aspoň jasno! 

Greg jde s Mélanií do kuchyně. 

Světelný předěl. 

JEFF k publiku	 Zatímco se moji přátelé odebrali do kuchyně, já měl čas přemýšlet. Vlastně jsem 

pořád myslel na jedno jediné. Ať je čas k Charline nemilosrdný. Ať ukáže sílu své neúprosnosti a 

prozradí pomíjivost krásy. Trvalo to přesně do deváté, kdy dotyčná vrazila do dveří. 

Návrat k původnímu nasvícení. Mélanie otevírá dveře, za nimi stojí udýchaná Charline. Mélanie jí sundá šálu. 

MÉLANIE	 V pohodě? 

CHARLINE	 To schodiště je zabijácký! Jak to zvládáte? … Každý den bych to teda asi nedala! 

GREG	 žertuje	 Někdy, holt, přespíme v přízemí. Občas to pomůže! 

CHARLINE	 Ani nevíte, jakou mám radost! Sice nemůžu popadnout dech, ale mám velikou 

radost! 

Ženy se obejmou. Velké emoce. 

GREG		 Tys přišla nakonec sama? 

CHARLINE se zdraví s Gregem	Noël je dole, hledá místo na zaparkování. Vypadalo to, že bude pršet, 

tak mě vyhodil u dveří, protože nechtěl, aby mi zmokly vlasy. Vždycky je pak mám strašně kudrnaté! 

JEFF	 	 Frajer! 

CHARLINE konečně si všimne Jeffa	 Jeffe! … No teda, Jeffe… 

JEFF k publiku	 Greg se mýlil. Po pěti letech byla Charline ještě hezčí než kdy dřív. Chtěl jsem ji mít, 

zase jsem ji chtěl mít. Zase ta stejná touha ji k sobě přitisknout, líbat po celém těle, svlíknout, 

sáhnout si na ty nejintimnější partie její ženskosti. Zkrátka a dobře jsem tajně doufal, že toho bude 

taky litovat. A proto jsem před ní nechtěl dát najevo, že po ní toužím. Naopak, musím to zahrát na 

spokojeného, lhostejného, neústupného, na toho, kdo je „nad věcí“. Protože jestli je něco, čím jsem 

si byl v téhle partii, kde proti sobě stojí opačná pohlaví, jistý, tak to je to, že lítost mezi ženské ctnosti 

rozhodně nepatří. 

CHARLINE	 Tos mi udělal velikou radost! … Co ty? 

JEFF chladně	 Jsem radostí celej bez sebe. 

CHARLINE	 Dáš mi pusu? 

JEFF	 	 No, jo… Jasně, žejo, to se v takových chvílích asi dělá, co? 

CHARLINE obejme ho a políbí	Netvař se tak nadšeně. (prohlédne si ho) Vůbec ses nezměnil! 

JEFF	 	 Já ti ani nevím, nevšimnul jsem si.	  



GREG		 Jeff  je ten typ, který postupem času zraje. Patří do té kategorie mužů, kteří jsou ve 

čtyřiceti přitažlivější než ve dvaadvaceti! 

CHARLINE	 Nemusíš se tak namáhat, Gregu. 

MÉLANIE žertem	 Tos ho ještě neviděla po ránu bez make-upu! 

CHARLINE	 No, to asi ne… 

Drobné rozpaky, kterých si ovšem ani Mélanie, ani Jeff  nevšimnou. 

CHARLINE	 A co já? 

MÉLANIE	 Ty jsi pořád stejně krásná!	 	  

CHARLINE	 Ne, ne, nestojím o žádné lichotky. Upřímně. Našla jsem nějaké fotky z doby, kdy jsem 

odjížděla z Paříže, a skoro jako bych to ani nebyla já! Trochu jsem přibrala, ne? 

GREG		 … Počkej, počkej… Neříkej, že jsi těhotná! 

MÉLANIE nadšeně	 Ty jsi těhotná?! Ne, že nejsi těhotná!! 

JEFF zničeně, sám pro sebe	 Tak jestli je fakt těhotná…	  

CHARLINE	 Ale ne… jen jsem se trochu zakulatila. Jsem pěkně oplácaná. 

GREG		 Nejsi oplácaná. Teď se mi líbíš víc než předtím. Jsi… Vyadáš jako „ženská“. A co to 

znamená být žena? … Žena to jsou křivky… tvary… oblinky… Jeffe, co ty si o tom myslíš? 

JEFF předstírá lhostejnost		 Nevím. Já to moc neřeším. 

MÉLANIE Jeffovi	 Ale ano! Je nádherná! 

JEFF	 	 Přece se nebudeme celý večer bavit jenom o tomhle! 

CHARLINE si prohlíží zařízení pokoje	 Takže vy teď bydlíte tady? 

GREG		 Potřebovali jsme víc místa, jak děti rostou… 

CHARLINE	 A kde jsou, Jules s Clarisse? 

MÉLANIE ukazuje jí rámeček s fotografií dvou dětí, 11 a 8 let	 V Camargue. V neděli pro ně jedeme. 

CHARLINE	 Škoda! Určitě už jsou velcí. 

MÉLANIE	 ukazuje jí rámeček s fotografií dvou dětí, 11 a 8 let	 Podívej! To jsou oni. 

CHARLINE	 Jsou tak krásný! (Gregovi) On je po tobě a ona (Mélanii) je celá ty. Vypadají úplně 

jinak, než si je pamatuju. 

JEFF	 	 To víš. Všichni stárneme. A nakonec nás všechny dožene stáří, sešlost a smrt. 

Mélanie vrhne na Jeffa vražedný pohled. 

GREG		 Jeffe, tyhle tvoje existenciální průpovídky… 

JEFF	 	 Člověka to znepokojí, co? 

GREG	 procedí mezi zuby	 …nás pěkně serou. 

CHARLINE nic neslyšela	 Jeffe, doufám, že taky přijdeš! 

JEFF	 	 Kam? 

CHARLINE	 Jak „kam“? Na moji svatbu! 



JEFF	 	 Netuším, podle toho kdy. 

CHARLINE	 To teda ne, je mi jedno jak, ale nějak si to zařídíš, to bys mi přece nemohl udělat! Je 

to za dva měsíce. Šestnáctého května! Máš už něco na šestnáctého května? 

GREG		 Nic zásadního. Buď se bude flákat, nebo odpočívat! 

JEFF	 	 Tak moment! Promiň laskavě, že mám taky soukromej život, plány a povinnosti. 

Nejsem zas až takovej flákač! To jsou pomluvy. 

CHARLINE	 Pošlu ti pozvánku. Pořád bydlíš na avenue Foch? 

JEFF	 	 Pořád. 

CHARLINE	 Ale… Žiješ s někým? 

JEFF sebejistě	 Ano! 

CHARLINE	 Fakt? 

JEFF	 	 Co sis myslela? 

CHARLINE	 Kdo to je? 

JEFF	 	 Tu neznáš. 

GREG jízlivě	 My taky ne. 

CHARLINE	 Jak se jmenuje? 

JEFF	 	 Kimberley. 

CHARLINE	 Kimberley? Proč tady nejste dneska spolu?  

JEFF	 	 Protože… ona… nemá čas, má spoustu své práce, má svůj vlastní život. Nevážeme se 

na sebe. Bydlíme každý zvlášť a klape nám to skvěle. Rčení „stát si pořád za zadkem“ už vyšlo z 

módy. 

CHARLINE	 Výborně, takže dorazíš na svatbu i s Kimberley. 

GREG		 Kimberley… Řekni… s čím se to rýmuje? Proč ne třeba Beverly nebo Belinda, když 

už jsme u toho? Jeffe, chovej se jako dospělej chlap! 

CHARLINE	 Proč, ona to není pravda? 

MÉLANIE	 Já o ní třeba zatím nikdy neslyšela ani slovo. 

CHARLINE	 Je to pravda nebo ne? 

Drobná pauza a pak… 

JEFF rázně odhodí svou masku, je hodně vytočený	 Ne, není to pravda. Žádná Kimberley neexistuje, jsem 

velký mýtoman, nikdo takový není, jsem svobodný… skoro by se chtělo říct, že jsem „sám“! Sám 

jako kůl v plotě! Nikde nic na obzoru. Všude kolem poušť. (Gregovi) Už seš spokojenej?  

GREG		 Nejsem spokojenej, ale že nám kvůli tomu musíš lhát, vždyť už nejsme na základce! 

CHARLINE	 Myslela jsem, žes ten byt na avenue Foch prodal! Když tam člověk bydlí sám, tak v 

něm těch tři sta padesát metrů čtverečních musí vyvolávat solidní pocity osamělosti, ne? 

JEFF	 	 Umřeli tam moji rodiče a je to dům mého děstství. 



CHARLINE	 Samozřejmě. Už jsi dospělý! (přivine se k němu) Takže přijdeš? 

JEFF	 	 Nejdřív buď tak hodná a dej tu ruku pryč, už spolu nechodíme. 

Jeff  se od ní odtáhne. 

CHARLINE	 Bude to v Champagne na Château Relais. Bude nás tam tak tři sta tři sta padesát. 

Hrozí, že to bude monstrózní. 

JEFF	 	 Tak hlavně, že to pro toho tvýho bude v pohodě… že ho to netrápí… myslel jsem, 

jako že na to má! 

CHARLINE	 V porovnání s tebou je z mnohem skromnějších poměrů, v tom jste každej jinej. (dále 

pokračuje směrem k ostatním) Ale tak, uvidíte sami, jaký je… on je… (hledá to správné slovo) Je tak trochu… 

jiný. 

MÉLANIE	 A jiný znamená co? 

CHARLINE	 Tak trochu… (cosi naznačí) 

GREG	 soucitně, neboť se domnívá, že uhodl, o co jde	 A kurva… On je na vozíku? S tím jsme u stolu 

nepočítali.	  

MÉLANIE	 Gregu! Je to pravda? 

CHARLINE	 Ale vůbec ne! Chodí skvěle, je to velký sportovec. To spíš já mívám problémy mu 

stačit. 

JEFF	 	 Je to černoch? Ty sis našla černýho atleta? Hodně hodně černýho černocha? 

MÉLANIE Jeffovi	 Proč by měl být černoch jiný? 

CHARLINE	 Ne, není černoch, klidně by mohl být, ale není. 

GREG		 Tak že by byl tak trochu starší? … Je to… senior? Je mu víc než pětasedmdesát? 

CHARLINE	 Taky ne, je mezi námi pět let. 

GREG		 Tak pije. 

CHARLINE	 Ne, to bych rozhodně neřekla. 

MÉLANIE	 Je ošklivej? Má nějak zdeformovanou tvář? 

JEFF	 	 A děti se ho bojej? 

CHARLINE	 Ale ne. To spíš naopak! Moc se jim líbí. 

GREG		 Je to homouš. 

MÉLANIE	 Proč by si brala homosexuála? 

CHARLINE	 Ne, je naprosto hetero, v tom vůbec žádný problém není. 

JEFF už dost naštvaně	 Takže je to debil! Prostě je debil! To je to slovo, cos hledala! Dámy a pánové, 

je to debil! Od určité míry se o debilovi prostě a jednoduše řekne, že je „jiný“! Prostě hodně velkej 

debil! 

Charline obrátí oči v sloup, jako by chtěla říct: „Kecy!“ 

GREG		 Tak popojedem… Vykašli se na ty svoje hádanky, Charline, a řekni nám, co v tom je? 



CHARLINE	 Každého vždycky trošku „překvapí“. Ale když ho člověk víc pozná, tak zjistí, že je 

báječný. Nebojí se, je milej. Jako fakt. Buďte na něj hodný. Jeho táta byl zrovna dneska na nějakém 

vyšetření a čeká na výsledky, tak je z toho nervózní. Cítí se, jako by měl jít dneska večer někam na 

casting. 

JEFF zcela odlišným tónem	 Nejsme tu přece od toho, abychom tě soudili. Nebo já teda rozhodně 

ne. 

GREG		 Samozřejmě že ne. 

Dole u dveří někdo zazvoní. 

Mélanie stiskne tlačítko bzučáku a do mluvítka řekne: „Šesté patro.“ 

JEFF	 	 Schválně mu to stopnu. 

GREG		 Mluvíte spolu o všem? 

CHARLINE	 Úplně o všem. Podrobně. 

JEFF	 	 Podrobně, no teda… ale snad ne tak úplně podrobně? 

CHARLINE	 Když si mám někoho brát, tak svému budoucímu manželovi přece musím něco říct o 

svojí minulosti. A náš vztah, Jeffe, je něco docela podstatného. Pro mě rozhodně znamenal docela 

hodně. Zůstala mi spousta vzpomínek. 

JEFF	 	 To asi jo, ale jako k čemu nám ty vzpomínky teďka jsou, co? 

GREG nervózně, Jeffovi	Klid, klid, přece se k tomu nebudeme zase vracet. Bude tady každou chvíli! 

Zvonek. 

Greg otevírá Noëlovi dveře. Noël je poměrně svůdný, slušně oblečený muž bez jakékoli viditelné anomálie. Narozdíl od 

ostatních návštěv není zadýchaný. 

NOËL	 Mélanii		 Dobrý večer! (Gregovi a Jeffovi) Dobrý večer. 

GREG	 + JEFF	 Dobrý večer. 

NOËL		 Tak já se představím. Noël. 

MÉLANIE	 Mélanie. 

NOËL		 Nebude vadit polibek na uvítanou? 

MÉLANIE	 Ovšemže ne. (Noël políbí Mélanii na tvář.) Vy nejste vůbec zadýchaný? 

NOËL		 Ne. Nejsem. Proč? 

GREG		 Třeba přijel lanovkou! (představí se) Greg! 

Pánové si potřesou rukama. 

NOËL		 Moc rád tě poznávám, Gregu. 

GREG		 Já taky. Jsem moc… moc rád. 

Noël tiskne Gregovi ruku déle, než by bylo nezbytné. V Gregovi to vyvolá jistou křeč. 

NOËL		 Charline mi o vás vyprávěla… všechno o všech, připadá mi, jako bychom se znali 

osobně. 



Poté se Noël obrátí k Jeffovi. 

NOËL		 Jeff ?	  

JEFF	 	 Joseph. Jeff  jenom pro blízké přátele. 

CHARLINE se nuceně zasměje	 Dělá si z tebe legraci. 

NOËL se ze slušnosti krátce zasměje	 Máš fakt smysl pro humor, Jeffe! (podává mu ruku) 

JEFF tiskne mu ruku a sarkasticky řekne	 Co jsme si, to jsme si. Nejsi moc zklamaný? 

NOËL		 Ani zklamaný, ani překvapený, už jsem tě viděl na fotce. 

JEFF	 	 Na fotce? Na jaké fotce? Já přece na Facebooku nejsem! 

CHARLINE	 Nechala jsem si nějaké fotky s tebou. 

JEFF	 	 Já si taky nějaké fotky nechal, ale mám tam spíš takové ty trochu ostřejší, co jsme 

fotili na samospoušť… 

CHARLINE okamžitě ho umlčí	Ne, tyhle to nebyly. 

NOËL		 Co to bylo za fotky? 

CHARLINE	 Nic, to už je dávno. 

NOËL		 Málem bych zapomněl. Châteaux Margaux, aby nám lépe chutnalo. (Noël vytáhne 

velkou láhev červeného vína.) 

MÉLANIE	 Tos nemusel! 

NOËL		 Kytička pro paní domu. 

Noël se vytasí s nádhernou kyticí (jednoznačně krásnější než byla ta  Jeffova) a podává ji Mélanii. 

MÉLANIE	 Ty jsou překrásné! Dám je tady do téhle vázy a skočím pro nějakou jinou na tu kytici 

od Jeffa! 

JEFF uraženě	 Klidně ty moje rovnou vyhoď, stejně nestojej za nic. By mě teda nenapadlo, že se z 

toho dneska nakonec vyklube floristická soutěž! 

NOËL		 Jeffe, Charline a já jsme se sem vloudili na poslední chvíli a základní pravidla 

slušného chování praví, že člověk nemá přijít s prázdnýma rukama, tak jsem ještě pro jistotu vzal pár 

zákusků, abychom si mohli dát sladkou tečku na závěr! 

Noël vytáhne papírovou krabici se zákusky. 

MÉLANIE	 Ale ne! Vy jste se úplně zlbláznili, vy nás rozmazlujete!  

JEFF Noëlovi	 Měli jste jít do restaurace, vyšlo by vás to levněji! 

GREG na Jeffovu omluvu	 Nemyslí to zle, jenom strašně rád provokuje. 

NOËL		 Ale to já taky, mě to taky strašně baví. 

GREG		 Tím líp. Určitě si budete skvěle rozumět… 

Pauza. 

CHARLINE	 Kde tady máte…? 

GREG		 Na konci chodby. 



Charline odejde. 

NOËL		 Jsem opravdu-opravdu-opravdu rád, že vás poznávám. 

Zdvořilé přitakání všech přítomných. 

NOËL		 A co ty, Gregu? 

GREG trochu rozpačitě	 Já? … Jo, já taky. 

Greg hodí kytici na zem. 

GREG	 k publiku	 Netrvalo mi ani třicet vteřin, než jsem zjistil, co všechno Noël o mně a o 

Charline ví. Hlavně ho neprovokovat, nereagovat, neodporovat. Chovat se přátelsky, mile, 

předvídatelně. 

Greg se vrací zpět na své místo. Sebere květinu ze země. 

NOËL		 Hele, to je vtipné. Ničeho sis nevšimnul? 

GREG		 Ne. 

NOËL		 Tak se podívej! 

GREG		 Na co? 

NOËL		 Máme stejnou kravatu! 

Oba muži na sobě mají totožnou kravatu. 

GREG		 No jo, fakt, to je… 

JEFF	 	 Roztomilej oslík! 

NOËL		 Já ji dostal od Charline jako dárek. Ona miluje nápadné kravaty. 

GREG		 Opravdu? 

JEFF	 	 To je vtipný! Mně taky jednou dala nápadnou kravatu. Ale já je nenosím… kravaty 

jako… nápadný… 

NOËL		 A co ty, Gregu? 

GREG		 Co já? 

NOËL		 Odkud máš tu kravatu ty? 

GREG		 No, já… už ani nevím. Většinou si kravaty kupuju sám. Mně nikdo nikdy žádnou 

kravatu nedal. Kravata je taková hodně osobní záležitost. 

MÉLANIE	 To můžu potvrdit. Kravaty si vždycky vybírá sám. 

NOËL		 To chápu. 

JEFF prohlíží si láhev vína	 2007, to není pro Châteaux-Margaux zrovna ten nejlepší ročník! Nic 

jiného neměli? 

GREG mu láhev vezme	 Dej to sem… Zajdu pro vývrtku. 

Greg ve vhodnou chvíli vyklidí pole. (Je si jistý, že Noël o jeho románku ví.) Nevraživé pohledy. Jeff  měří Noëla 

pohledem tak důkladně, až to dotyčnému přestává být příjemné. 

NOËL		 Co se děje, Jeffe? Mám rozepnutej poklopec? 



JEFF	 	 Ne, máš ho zapnutej. 

Z Mélanie je cítit jistá nervozita. 

NOËL Mélanii, jako by chtěl prolomit ticho	 Máte nádherný byt. 

MÉLANIE	 Je to bývalý ateliér, který jsme zabydleli. Všechno jsme tady přestavěli. 

NOËL		 Ale je to útulné, jednoduché, vytříbeně vkusné. 

MÉLANIE	 Tahle čtvrť je navíc ohromně příjemná. Vlastně je to tady skoro jako někde na 

vesnici! 

NOËL		 Jedna moje sestřenice bydlí kousek odsud. Je to malířka. Teda, spíš to o sobě jenom 

tvrdí. Ve skutečnosti dělá takové odporné koláže, které se ale docela slušně prodávají. Lidi se prostě 

rádi nechaj vzít na hůl. 

MÉLANIE	 Je známá? 

NOËL		 Je dokonce poměrně uznávaná, jmenuje se Robinson. Mary Robinson. 

MÉLANIE	 Robinson?! 

Vrací se Greg, který slyšel pouze poslední slovo. 

GREG		 Vy se tady bavíte o Mary Robinson, o té výtvarnici, co dělá koláže? 

NOËL		 Ano. 

GREG	 s hrdostí	 Jednu máme. Tady prosím! Sice nám ji nevěnovala osobně, ale je moc hezká. 

Ukazuje mu maloformátové dílo, které visí na zdi a kterého si Noël zatím nevšiml. 

NOËL		 Aha, ano… Tohle není zlé. 

GREG		 Nám se to líbí moc! (Mélanii, je poměrně vyvedený z míry) Je to tak, miláčku? 

MÉLANIE	 Hm, hm. 

Všem se přitíží. Všem, kromě Grega, kterému vůbec nic nedochází. 

Vrací se Charline, trápí ji představa, že by mohlo nastat trapné ticho. 

CHARLINE	 Tak co?  

JEFF kysele	 Pěkně se nám to rozjíždí! 

Někde něco zvoní. Je to Noëlův telefon.  

NOËL		 Omluvte mě… 

CHARLINE znepokojeně	 To je tvůj táta? 

NOËL se snaží telefon ovládnout	Ne, to nic, jenom se spustil alarm u auta, ale všechno je v pořádku. 

GREG	 zvídavě	To ti to zvoní rovnou v mobilu? 

NOËL		 Je to taková docela zábavná appka. Kdyby mi někdo vlezl do auta, tak se 

automaticky spustí skrytá kamerka zabudovaná do volantu. Obraz a zvuk ti jde přímo na mobil. 

Jako stream, který se ti pak nahraje a uloží. Týpek, co ti krade auto, se vždycky tváří jako debil! 

MÉLANIE	 To není marná věcička! 

CHARLINE tónem „pojďme se bavit o něčem jiném“	 Je to zajímavé, ale stejně… 



GREG		 Vůbec jsem to neznal. Můžu se na to mrknout? 

Noël podá svůj mobil Gregovi. 

NOËL		 Třeba teď vidíš, jak to právě teď vypadá vevnitř u mě v autě. Loni mi ukradli Porsche 

Cayenne. Díky tomuhle jsem si mohl prohlídnout hlavu toho chlápka. Takovej namachrovanej 

sebevědomej Afričan. Druhej den si pro něj policajti pěkně v klidu došli. Bohužel ho to ale nepřišlo 

nijak zvlášť draho. Ve Francii jsou sazby za krádež auta pořád až moc mírný. 

Greg s Mélanií souhlasně přikývnou, ovšem jen tak, aby se neřeklo. 

GREG		 Mno jo. 

JEFF	 	 Osobně mi to nijak zajímavý nepřijde. 

NOËL		 Tobě nikdy auto neukradli, Jeffe? 

JEFF	 	 Ne, z jednoduchého a prostého důvodu: nemám řidičák. Tyhle paranoidní 

vychytávky mi nic neříkají. 

CHARLINE	 Jeff  jezdí jenom taxíkem. 

JEFF	 	 Taky chodím pěšky! 

CHARLINE	 Každopádně v době, kdy jsme byli spolu, tak jsi bez šoféra nedal ani sto metrů. 

JEFF	 	 V té době ano… Ale mám dojem, že ani ty ses tomu tehdy nijak zvlášť nebránila! 

MÉLANIE	 Dáš si něco k pití, Noëli? 

NOËL		 Dám. Nějaké nealko. 

GREG	 si odkašle, aby změnil téma hovoru	 Čím ty se vlastně živíš, Noëli? 

NOËL		 Dělám do mezinárodních realit. Vyhledávám nemovitosti pro klienty, kteří se 

natrvalo nebo na nějakou dobu stěhují do zahraničí. Hodně kvůli tomu cestuju. Dělám to všechno 

na zakázku. 

GREG		 To je zajímavý! 

NOËL		 Od té doby, co dělám sám na sebe, tak mám větší motivaci. Snažím se klientovi 

dostat do hlavy. Předtím jsem makal pro jednu firmu, v devíti z deseti případů to neklaplo, protože 

jsem nikdy nepracoval se zákazníky přímo. Ty dva, pro který jsem dělal, to byl páreček naprostých 

kokotů. Kadoche a Boutboul. 

GREG		 Neznám. 

NOËL		 Ne, nejsou nijak známí. Jenom říkám, že to jsou kokoti… Židáci! 

Max, Jeff  ani Mélanie jaksi úplně nepochopili, co slyšeli. 

NOËL		 Když chceš dělat do exkluzivních nemovitostí, tak přes to nejde vlak. Možná ještě 

kdybys prodával hadry nebo cetky, ale když nabízíš baráky za dva nebo tři mega euro, tak se tak 

prostě jmenovat musíš. 

Max, Jeff  a Mélanie se na sebe tázavě podívají. 

NOËL precizně vyslovuje, jako by mu ostatní předtím nerozuměli	 Kadoche a Boutboul. 



MÉLANIE	 Ano, mají židovská jména a co jako? 

NOËL		 Oni nemají židovský jenom jména. Bylo to s nima dennodenní peklo. 

GREG		 Protože to jsou židi? 

NOËL		 No jasně, právě proto, že to jsou židi. Existujou znaky, podle kterých se nespleteš. 

Jsou posedlí po penězích, sprostý, nečestný, hnusně se chovají ke slabším a těm, co mají moc, lezou 

do prdele… (shrnuje) Hodně židů je takovejch!! 

Jeff  s Gregem jsou jako opaření. Mélanie se škrábe na krku. 

Ticho. Charline je mdlo a raději se pokusí odvést pozornost. 

NOËL		 Možná jsem šlápnul do hovna, co. Je tady někdo žid? 

GREG		 Pokud vím, tak ne. 

NOËL		 Určitě? … Ty nejseš žid, Jeffe? 

JEFF	 	 Já? … (provokativně) No, jsem. 

NOËL		 Ty seš žid?! 

JEFF	 	 No jo, je to asi blbý, ale je to tak! 

GREG		 Ne, Jeffe, ty přece nejsi žid. 

JEFF	 	 Proč bych neměl být žid? 

GREG		 Protože prostě nejsi žid! 

CHARLINE omluvně	 Omlouvám se, Jeffe… Ale já prostě vím, že ty žid nejsi! 

JEFF	 	 Když zapátráš hlouběji v minulosti, tak si nikdy nemůžeš být jistá, na co narazíš! A 

jmenuju se přece Joseph. 

GREG		 Když se povrtáš v minulosti, tak možná jo! Ale dneska už žid nejseš. 

JEFF	 	 Nejsem. 

GREG		 Fajn. 

NOËL	oddechne si	 Tys mě vyděsil. 

GREG podrážděně, Noëlovi	 Co máš za problém? Bál ses, že tady narazíš na žida? 

NOËL		 Měl jsem obavy, jestli jsem někoho neranil. Každý si může svobodně myslet, co chce, 

ale ranit někoho, to je něco jinýho. Nesnáším, když někdo někomu ubližuje. 

CHARLINE	 Tak to je pravda. 

Atmosféra zase zhoustne. Znovu nastane ticho. 

NOËL		 So! Anyway… Gregu, tak ty píšeš do sportovní rubriky? 

GREG		 Jo, to sedí. 

NOËL se snaží zahrát na kamarádskou notu	 Nějaká ta prognózička na letošní Champion’s league 

by nebyla? 

GREG		 … Moje práce jsou komentáře, ne věštby. Píšu o tom, co se stalo, ne o tom, co teprve 

bude. 



NOËL		 A co ty, Jeffe, ty jsi… 

JEFF	 	 Co jako?	 	 	  

NOËL prsty naznačí uvozovky	 „Bohatej“. Je to trošku zjednodušující, ale tak nějak to sedí… 

JEFF agresivně	 Co sedí? 

NOËL		 Ten existenční komfort. Můžeš bejt klidnej, já jsem taky v pohodě, ale já si to musel 

všechno pěkně tvrdě odmakat. 

JEFF	 	 To já si to taky odmakal. Pět let na vysoký! Pět let na zasraný ekonomce… a to byla 

pořádná makačka. 

GREG		 Ne, Jeffe, makat musíš, když nemáš z čeho platit složenky. 

JEFF se vytočí, Gregovi	 Já makám duševně. Vždycky, když někdo mluví o nezaměstnanejch, tak mám 

dojem, že se mluví o mně! Peníze tě ode všeho neuchráněj! 

GREG		 OK, nic jsem neřekl. Ty makáš! 

CHARLINE	 Je jasné, že když se někomu daří… 

JEFF	 	 Díky, Charline, umím se bránit sám. 

CHARLINE	 Prostě jsem to jenom chtěla říct, no. 

JEFF	 	 Tak to příště radši znova nezkoušej! Přemýšlej, než něco řekneš! 

NOËL		 Prosím? 

GREG v rozpacích	 Nepůjdeme se najíst? 

MÉLANIE	 Přinesu jídlo.	 	  

NOËL		 Jestli potřebuješ s něčím pomoc, hlásím se jako dobrovolník. 

MÉLANIE	 Beru. 

JEFF	 	 Já se hlásím taky. 

Mélanie, Jeff  a Noël odcházejí do kuchyně. 

Charline chce jít také, ale Greg jí v tom nenápadně zabrání. 

GREG		 Tys mu to řekla! 

CHARLINE	 Co? 

GREG		 Tys mu o tom všem vyprávěla! Nedalo ti to. Musela ses pochlubit! 

CHARLINE	 Neboj. On je diskrétní. 

GREG		 Tobě připadá diskrétní? Promiň, ale diskrétní není úplně přesně to slovo, co by mě 

napadlo jako první! Vidělaa, jak si mě prohlížel? Smál se mi do očí! 

CHARLINE	 Pořád je to lepší, než kdyby ti dal přes hubu! A co tě to vůbec napadlo, že sis bral 

zrovna tuhle kravatu? 

GREG		 Ani jsem netušil, že máš přijít! 

Greg si kravatu povolí a sundá. Vrací se Jeff  s jídlem. Sice si všimne, jak se Charline s Gregem tváří, ale oba rychle 

nasadí neutrální výrazy. 



JEFF	 	 Tak o čem si tady povídáte? 

GREG neklidně		 O ničem… Jen tak. 

Gregovi zazvoní telefon. 

Greg ho zvedne a odejde telefonovat do kuchyně. Charline tam chce jít také, ale Jeff  ji nepustí. 

JEFF	 	 Vypadáš šťastně. Takže jsi konečně našla štěstí? 

CHARLINE	 Doufám, že jo. 

JEFF	 	 Proč jsi mi nikdy neodpověděla na moje zprávy? 

CHARLINE	 Co jsem ti tak asi měla odpovědět? Že tě už nemiluju? Vždyť by ti to jenom ublížilo a 

zbytečně by tě to trápilo. 

JEFF	 	 Protože mě už nemiluješ? 

CHARLINE	 Přesně tak, Jeffe. To se prostě takhle jednou ráno probudíš, podíváš se na toho, kdo 

vedle tebe spí a uvědomíš si, že už ho nemiluješ. Tak to prostě je, to je lidské, tomu se nedá zabránit. 

JEFF	 	 Chci tě. To je taky lidské. 

CHARLINE	 Ale víš, že to nejde?! 

JEFF	 	 Nech mě si na ně šáhnout. Jen bych chtěl vědět, jestli se změnily. 

Snaží se jí sáhnout na prsa. Charline se odtáhne. 

CHARLINE	 No tak, Jeffe, nech toho, asi by ses měl jít léčit! 

JEFF	 	 Já nejsem nemocnej, jenom po tobě toužím! 

CHARLINE	 Ale já jsem zamilovaná, Jeffe! 

JEFF	 	 Aha, zamilovaná, tak to sorry! A tohle má být ten novej mužskej druh? Antisemita? 

CHARLINE	 Není antisemita, jenom má se židy špatnou zkušenost, to je rozdíl! 

Vrací se Mélanie a Noël.	 	  

MÉLANIE	 Už se to nese. 

NOËL		 Vypadá to báječně. Pořádně si pošmákneme. 

CHARLINE	 Honey! Chyběl jsi mi. 

Talíře s jídlem položí na stůl. 

MÉLANIE	 A jak to s váma bylo? Povídejte. Jak jste se vlastně seznámili? Kdy to bylo? 

NOËL		 Před necelým půl rokem. V New Yorku. Já kvůli práci často cestuju… Bylo to… jak 

bych to jenom řekl… 

CHARLINE	 Dost zvláštní. 

JEFF	 	 Jestli je to nějak moc zvláštní, tak nám to snad ani vyprávět nemusíte! 

CHARLINE	 To přece není můj styl. 

NOËL		 Můj taky ne, Jeffe. Ne, vůbec to nebylo… Vlastně to bylo… jak bych to… (podívá se na 

Charline) romantické? 

CHARLINE	 Romantické a drsné. 



JEFF	 	 Příběh se nám zamotává. 

MÉLANIE	 To teda jo, protože drsná romantika, to k sobě většinou tak úplně nepasuje! 

GREG se vrací	O čem je řeč? 

CHARLINE	 Jak jsme se seznámili. 

NOËL poněkud těžkopádně Gregovi upřesňuje	 Teda jak jsem se seznámil s Charline já. 

GREG spokojeně	 Aha, tak to jo!	 

CHARLINE	 Takže, bylo to v New Yorku. Byly tři hodiny ráno a já se vracela domů taxíkem z 

nějakého večírku. Taxíkář jel moc rychle, ztratil kontrolu nad autem a napral to do stojícího 

kamionu.	 	  

MÉLANIE	 Panejo! To zní strašlivě!!! 

GREG		 Auto začalo hořet a Noël tě vytáhnul z plamenů. 

CHARLINE	 Ale ne, vůbec ne. Bylo to úplně jinak. Přední kapota auta byla úplně sešrotovaná, ale 

oba s řidičem jsme vyvázli naprosto bez škrábnutí! Bylo to hrozné. Vylezla jsem ven, taxikař byl v 

šoku, vytáhnul telefon a volal asi sedmnácti lidem. 

MÉLANIE	 A co ty? 

CHARLINE	 Domů jsem to měla už jenom kousek, tak jsem si řekla, že to dojdu pěšky. A cestou 

mě v jedné postranní uličce obestoupili tři chlápci. 

NOËL		 Takoví mlaďoši… jak bych to… hormonálně v rozpuku! 

CHARLINE	 Já navíc nebyla oblečená zrovna nenápadně. 

JEFF (naznačí její šaty)	 Takže jako normálně. 

CHARLINE	 Pitomej večírek. Ale vlastně nebyl pitomej, protože tehdy v noci… 

MÉLANIE	 Tehdy v noci? 

NOËL		 Tehdy v noci tomu náhoda chtěla – a náhoda umí být někdy pořádně nápaditá –, že 

jsem zrovna jel okolo a měl jsem v autě pistoli. Tak jsem vystoupil a zasáhl! 

GREG		 Tys měl v autě pistoli? Ty jezdíš s bouchačkou? 

NOËL		 Browning 11,43! Pěkná hračka! Teda pro ty, kdo se v tom vyznají… Miluju zbraně. 

Rád si je prohlížím, rád je beru do ruky, dotýkám se jich. Dvanáct let jsem členem střeleckýho 

klubu. A myslím, že jsem ve střelbě docela dobrej. Když mám u sebe zbraň, tak se cítím být víc sám 

sebou. Vyrovnaně. Naplněně. A tehdy v noci jsem si mohl v reálu otestovat, na co mám. 

Omráčené ticho. 

CHARLINE	 Počkejte, on vám ještě neřekl, že ti chlápci byli taky ozbrojení. 

NOËL		 Vystoupil jsem z auta, myslel jsem, že je ta moje zbraň zastraší. Najednou to na mě 

ale jeden z nich vytáhnul, tak jsem mu okamžitě odpověděl… 

JEFF	 	 Cos mu odpověděl? 

NOËL		 Prostě jsem mu na to dal odpověď. 



JEFF	 	 Jakou? 

GREG Jeffovi	 Odpovídat nemusíš jenom slovně. Ne jako odpovědět bla bla bla! Ale odpovědět pam 

pam pam! 

JEFF	 	 Jasně, chápu… Takže jsi střílel. 

NOËL		 Z donucení! 

MÉLANIE	 Kdo tě nutil? 

NOËL		 Okolnosti. 

GREG		 Zabil jsi ho? 

NOËL		 To netuším. Trefil jsem ho do břicha. Ty další vzali roha, tak jsem sebral Charline, 

její kabelku a tradá! Mise splněna. 

CHARLINE	 Na takovýhle seznámení se jen tak nezapomíná. 

Líbají se, osahávajíce se přitom rukama, jak je to jen možné, což ostatní přivádí do rozpaků. Po chvíli se milenci 

zklidní. 

JEFF	 	 Promiň… Říkal jsi, žes ho trefil do břicha? 

NOËL		 Toho Mexikána? Jasně, proč? 

GREG		 No ne, protože břicho je docela širokej pojem. Kam přesně? Žaludek, játra, střeva?  

MÉLANIE	 Snad ne do nějakého životně důležitého orgánu! 

JEFF	 	 Břicho je životně důležitej orgán! Bez břicha nepřežiješ! 

NOËL stále diplomaticky	 Myslím, že jste to pořád úplně nepochopili, nebo jsem se možná 

špatně vyjádřil. Ty chlapi se jí chystali znásilnit. Dva ji drželi a jeden si začínal rozepínat pásek a 

vytahovat svoje nádobíčko. Nechci zabíhat do detailů, ale my tady mluvíme o znásilnění. 

GREG		 A zavolal jsi tomu týpkovi, cos ho zranil, aspoň sanitku? 

NOËL		 Sanitku? Co bys nechtěl! 

JEFF	 	 Ten člověk mě děsí! 

GREG		 Takže tys o tom nikomu nedal vědět, prostě jsi ho nechal jen tak? 

NOËL		 Byl jenom škrábnutej, tak ať si poradí, co je mi po tom, já na něj kašlu! Ale nemusíš si 

o něj dělat starosti, tyhle týpci maj tuhej kořínek. Mexikánci obzvlášť. A jestli zhebnul, tak to není 

pro společnost žádná rána, upřímně, za něj nikdo slzy ronit nebude. 

JEFF	 	 Nechci, aby to vypadalo, jako že furt otravuju, ale ty teda nemáš žádnej důkaz, že to 

přežil? Všechno to jsou jenom spekulace! 

NOËL je vytočený	 To nejsou žádný spekulace, mně to je úplně u prdele! Co je mi kurva do toho! 

Pro mě je podstatná akorát ta oběť, nějakej sráč, co ji chtěl vošukat, mě nezajímá. A oběť tady byla 

Charline! Přestaňte vobracet problémy naruby! 

CHARLINE	 Klid, lásko, klid. 

GREG		 A dál? 



NOËL takřka okamžitě se zase zklidní	 Pak jsme od drsný části přešli k tý romantický. Seznámili jsme 

se. 

CHARLINE	 Byla jsem v šoku, poprosila jsem ho, aby mě doprovodil domů. 

JEFF	 	 A noc jste strávili spolu. 

NOËL		 Neříkám, že mi to hlavou neprolétlo, ale jak by to vypadalo, kdybych takovou situaci 

zneužil. Proto jsem naopak zůstal před domem. Držel jsem něco jako hlídku. 

JEFF	 	 Frajer. 

NOËL		 A druhý den ráno jsem zaklepal u jejích dveří, abych se zeptal, jak se vyspala. 

Mélanie dává najevo, že to dokáže ocenit. Jeff  pohledem dává najevo, že s ní nesouhlasí. 

NOËL		 Ale stejně, i když si pořád budu myslet, že ten Mexikán je špína a odpad společnosti, 

tak mu jsem svým způsobem vděčný, protože jsem díky němu vlastně potkal Charline.  

JEFF jízlivě	 Tak z toho musí bejt teda na větvi! … Jestli to ovšem přežil! 

NOËL		 So anyway, a co vy? Jak jste se vlastně seznámili? 

MÉLANIE	 My dva? 

GREG		 Varuju tě předem, je to o poznání míň spektakulární. 

MÉLANIE	 Bylo to o dovolené v Arcachonu. 

NOËL		 Tam to znám, Arcachon je hezké místo. 

GREG		 Dělal jsem tam instruktora tenisu. Ani nevím proč, ale měl jsem tam jako klienty 

jenom samé holky a mezi nimi… 

MÉLANIE rychle se snaží zahrát humornou historku do autu	 Přišlo mi, že jako instruktor nemá vůbec 

žádnou trpělivost, rozplakal mě a aby se mi omluvil, tak mě pozval na večeři. 

GREG		 Do Prohozu. 

NOËL shovívavě	 To je ale taky romantika. 

MÉLANIE	 Ovšem ne tak drsná. 

NOËL		 I když… jestli má dělové podání! 

Noël se směje svému vlastnímu vtipu. Je to nepřiměřený smích, který ne a ne přestat. Ostatní jsou celí zkoprnělí, zdá se 

jim, že se Noël zbláznil. Charline se trochu zahihňá, aby ho v tom nenechala samotného. Nakonec to odezní. Někdo 

začne servírovat jídlo. 

GREG		 Noëli? 

NOËL		 Ano, Gregu? 

GREG falešně, rádoby přátelsky se usměje	Jenom řekni, pro náš klid, nejsi ozbrojený, že ne? 

MÉLANIE	 Proč se ho na to ptáš? Samozřejmě že není ozbrojený!  

JEFF	 	 Jak to víš? Nevšiml jsem si, že byste tady měli bezpečností rámy! 

MÉLANIE	 A co bys jako chtěl? Máme ho prohledat? 

CHARLINE Noëlovi	 Nechme to být. Stejně byste si v tomhle nerozuměli. 



NOËL		 Tak abysme v tom měli jasno. Rozhodně bych se s Charline radši seznámil za 

klidnějších okolností. Já se v násilí nijak nevyžívám. 

JEFF	 	 Když myslíš…	 

GREG		 Vůbec toho nelituješ? Kdyby ses do takové situace dostal znovu, udělal bys to samé? 

NOËL		 Tak jo, vy si myslíte, že to, co jsem udělal, bylo špatně. Podle vás člověk, kterej má 

rád střelný zbraně, kterej dělí lidi do dvou kategorií, na dobrý a špatný, člověk, kterej si myslí, že bejt 

cizinec nemusí nutně znamenat bejt „úspěšnej a bohatej“, je pro vás prostě hajzl a primitiv. Možná 

jsem teda hajzl a primitiv, může bejt! Ale řekněte mi, upřímně, co byste teda jako udělali vy, pařížský 

sluníčkáři, co se chcete otevírat celýmu světu a máte plnou hubu rádoby vznešenejch 

intelektuálskejch keců? Co, Jeffe, jak bys zareagoval, kdybys byl na mým místě ty? 

JEFF	 	 Jak bych zareagoval? Jak bych to asi měl jako vědět? Nejsem v tý situaci, zrovna tady 

teď na sedačce piju hnusný červený víno… 

NOËL	sarkasticky	 Všimnul jsem si. 

JEFF	 	 Ale rozhodně bych neudělal to, co ty, nevím, asi bych počkal, pozoroval bych situaci. 

NOËL		 Pozorovat, jak se někdo chystá znásilnit ženu, pane jo, to by mohlo bejt docela 

zábavný. A co ty, Gregu? 

GREG		 No, já… Já bych instinktivně udělal úplně obyčejnou věc. Vzal bych telefon a zavolal 

policajty a do tý doby, než by přijeli, tak bych… troubil! 

NOËL		 Troubil? 

GREG		 Jo. Někdy může místo tebe křičet tvoje auto! 

NOËL		 Takže si to zrekapitulujeme, jeden by troubil a druhej by čuměl jako perverzní 

úchylák! 

JEFF	 	 Co žes to říkal? 

NOËL		 Že bys nechal Charline na pospas jejímu osudu. Ve jménu vyššího principu mravního 

a s pořádnou dávkou zbabělosti, protože když někdo zaútočí na nějakou ženskou, tak nejjednodušší 

je nedělat nic! 

JEFF	 	 Slyšeli jste to sami na vlastní uši, on se mě snaží vytočit!	  

GREG	 zvýší hlas	 Ale ne, Jeffe, nikdo se tě nesnaží vytočit! Nech to být, v pohodě! 

JEFF	 	 Vsadil bych se, že je ozbrojenej. (Gregovi) Když ses ho na to před chvílí ptal, tak mlžil, 

je upřímnej asi jako osel, co couvá! Je načase přestat dělat z lidí blbce! 

NOËL k Charline	 Ten tvůj bejvalej má nějaký pocuchaný nervy. Už naprosto chápu, žes toho 

měla plný zuby. Vlastně mě spíš překvapuje, žes to vydržela tak dlouho! 

CHARLINE	 Noëli, prosím tě, pojďme se bavit o něčem jiném. 

JEFF	 	 Ne, já se nechci bavit o něčem jiném! Já chci mluvit právě o tomhle! Máš zbraň? 

Ano/ne. Prostě zaškrtneš správnou odpověď, nic složitýho. 



Noël mlčí. 

JEFF	 	 Neodpovídá! Vidíte to? Mlčí! Člověk mu položí jednoduchou otázku a on na ni 

nechce odpovědět! 

MÉLANIE	 Protože je to pitomá otázka!!! 

JEFF	 	 Ale jen ať to řekne! 

NOËL vytočeně, Jeffovi	 Kdybych tehdy nebyl ozbrojenej, tak by ta tvoje Charline nebyla jenom 

znásilněná, ale byla by rovnou mrtvá! Stáhli by z ní kůži zaživa, ty debile! Přestaň se těch hajzlů 

zastávat!!! A ohledně tý tvojí otázky, nemám žádnej důvod nic tajit: ano, jsem ozbrojenej!!! Mám u 

sebe bouchačku!! Chceš ji vidět?! 

Noël hbitě tasí zbraň velké ráže a položí ji na stůl. Všichni, až na Charline, ztuhnou strachy. 

CHARLINE	 Schovej tu zbraň, Noëli, víš, že to nemám ráda. 

GREG vyděšeně, k Charline	 Tys jako věděla, že má tuhle věcičku s sebou?	  

CHARLINE	 Většinou ji s sebou nosí, ale nikdy ji neukazuje. 

GREG		 Takže je pravá! 

NOËL		 Mám ti ukázat, jak moc je pravá? Chceš si to ověřit? 

GREG	skrývá svůj strach		 Ne, ne, to je v pohodě. 

CHARLINE	 Honey, uklidni se. 

NOËL	Jeffovi, uklidňuje se	 Nemusíš se bát. Není nabitá. Nejsou v ní náboje. 

Noël to všem ukazuje. Je úplně v pohodě, usmívá se. 

CHARLINE	 Zásobník mám u sebe já. 

GREG		 Jak jako „Zásobník mám u sebe já“? 

CHARLINE	 Mám ho v kabelce. 

GREG		 Jak jako „Mám ho v kabelce“?  

CHARLINE	 Prostě jsme se tak dohodli. Nejdřív byla nabitá. Ale teď je prázdná. 

NOËL		 Takže v pohodě? 

MÉLANIE	 Jestli bylo vaším cílem nás vystrašit, tak to se rozhodně povedlo. 

NOËL		 Máš pravdu. Heleďte, jestli jsem někoho urazil nebo vylekal, tak to rozhodně záměr 

nebyl. Je mi to líto, upřímně a hluboce líto! Gregu…? 

GREG		 Fajn, zapomeneme na to. 

Potřesou si rukama. 

NOËL Mélanii	Mrzí mě to. (Poté podá ruku Jeffovi) Jeffe? … 

GREG		 Jeffe, podej mu ruku. 

NOËL	Jeffovi	 Mrzí mě, že jsem ti řekl ,debile’ a omlouvám se, že jsem vytáhnul svoji zbraň. 

Noëlovi zazvoní telefon. Noël naznačí Gregovi, aby zůstal potichu. Zjistí, kdo mu volá, a ani si nepotřese s Gregem 

rukou, přestane si ho všímat. 



NOËL		 Omluvte mě, to je táta, musím to vzít. 

MÉLANIE	 Ale samozřejmě. To je důležité. 

NOËL	přijme hovor	 Haló, tati? (…) Tak co? 

Noël jde stranou na balkón, aby mohl nerušeně telefonovat. 

CHARLINE znepokojeně	 Doufám, že to jsou dobré zprávy. On je totiž hodně citlivý. 

GREG / JEFF / MÉLANIE všichni zároveň, stejně ironicky	 No jasně! / To rozhodně! 

Greg jde k balkónu a zavře za Noëlem dveře. 

CHARLINE	 Proč zavíráš ty dveře? 

GREG		 Aby měl větší klid. 

Greg se na Noëla usměje a něco mu naznačí. Noël mu stejně odpoví a pak naznačí Charline, aby přišla za ním. 

Charline jde na balkón a zase za sebou zavře dveře. Greg, Jeff  a Mélanie zůstanou sami. 

JEFF ironicky	 Ten její novej je dokonalej!!! … Tak fajn! Jaký jsou sázky? 

MÉLANIE	 Jaké sázky? 

JEFF	 	 Co budeme dělat? (Greg grimasou naznačí, že neví co si počít.)  

Nemůžeme tomu přece jen tak nečinně přihlížet! 

No tak, děcka, proberte se! Jestli něco neuděláme, tak nás zavřou za neposkytnutí pomoci v případě 

ohrožení! Něco se stane a soudce řekne: ,Věděli jste o tom a nic jste nepodnikli.’ Ta holka si 

koleduje, že brzo skončí pod drnem! Naším úkolem je té svatbě zabránit! 

MÉLANIE	 Měl by sis přiznat, že ať by ti představila kohokoli, tak by ten chlap v tvých očích 

nikdy neuspěl. Prostě v něm vidíš soupeře. 

JEFF	 	 Hlavně vidím, že je to blbec! Tenhle chlap je objektivně blbec! Profesionální blbec 

kříženej s psychopatem! Navíc psychopat, co se promenuje po venku s bouchačkou! A to nám ještě 

nezačal vykládat nic o dalších ožehavejch tématech: homouši, muslimáci nebo třeba politici. Docela 

rád bych si poslechnul, co si o nich myslí. 

MÉLANIE	 Ne tak nahlas, jsi strašně moc slyšet. 

Jeff  přes okno přátelsky zamává na Charline s Noëlem. 

JEFF	 	 Jen ať to slyší! Stejně dobře ví, co si o něm myslím. Jen tak mimochodem mi potřese 

rukou a hned si myslí, že jsme jako kámoši! 

GREG		 Nikdo po tobě nechce, abyste byli kámoši. 

Všichni tři trochu zbaběle přátelsky zamávají skrz okno. 

JEFF	 	 Co ho takhle udat? 

GREG		 Udat? A komu? 

JEFF	 	 Policii! Newyorský policii. Jako že něco víme. Že před půl rokem to jeden Mexikán 

schytal Browningem 11,43 do břicha. Zavoláme na Scotland Yard… 

GREG		 Na Scotland Yard? 



JEFF	 	 Jo, na Scotland Yard! 

GREG		 Scotland Yard je v Londýně, v New Yorku mají FBI… 

JEFF	 	 Tak zavoláme FBI. 

GREG		 A proč ne rovnou do Bílýho domu? Ale udávání mi přijde takový trochu moc 

pravicově liberální! Já uvažuju spíš levicově! 

JEFF vytahuje telefon OK, dělejte si, co chcete, já každopádně volám svýmu advokátovi, abych měl 

jasno, jak ho budu moct dostat před soud! 

GREG		 Před soud? 

JEFF	 	 Přece mi snad dosvědčíte, že na mě vytáhnul zbraň! 

MÉLANIE	 Já jí budu svědčit na svatbě a rozhodně nehodlám nikde svědčit proti jejímu 

manželovi! Do háje, vždyť jí přece zachránil život! Tys jí, Jeffe, život nezachránil, tys Charline život 

akorát tak zkazil! 

JEFF	 	 Prosím?! 

MÉLANIE	 Docela dost mi toho vyprávěla… 

JEFF	 	 Docela dost?! … Kurva, vy ženský nemáte žádný zábrany!  

MÉLANIE potichu Buďte zticha! Už jdou! 

Všichni okamžitě nasadí nucené úsměvy. Charline s Noëlem se vracejí z balkónu. Mélanie jim otevírá dveře. 

MÉLANIE	 Tak jak to s tatínkem vypadá? 

NOËL		 Nic moc. Musím za ním zajet. Nechce jet domů sám, má strach. 

JEFF ostře	 Bojí se migrantů? 

CHARLINE Noëlovi	 Opravdu nechceš, abych jela s tebou? 

NOËL		 Ne, mohlo by mu to být žinantní. 

GREG k Charline	 Takže zůstáváš s námi, Charline? 

CHARLINE	 Jestli vám to nebude vadit. 

NOËL k Charline	 Jak se dostaneš domů? 

CHARLINE	 Vezmu si taxíka. Pojedu k našim. 

JEFF	 	 Bydlí kousek ode mě. Vezmeme si taxíka společně. (Noëlovi) Můžeš klidně jet, Noëli, 

já na ni dám pozor. (k Charline) Jako za starých dobrých časů. 

NOËL		 Tak jo, doufám, že se všichni uvidíme na svatbě. 

Ozvou se zdvořilá souhlasná zamumlání. 

NOËL		 Slibujete? 

Hlasitější zdvořilá souhlasná zamumlání. 

NOËL		 Gregu! Ty sis sundal tu kravatu? 

GREG		 Bylo mi vedro. 

NOËL		 Jasný… 



Charline se s Noëlem vášnivě políbí na rozloučenou (je to polibek krátký, ale vypadá až přehnaně vášnivě), což Grega, 

Jeffa i Mélanii přívádí poněkud do rozpaků. 

CHARLINE	 Honey! 

NOËL objímá se s Charline	 No jo, no jo, to víš, že ano… 

Noël odejde.	  

CHARLINE	 Já vím, co si myslíte, ale nesmíte ho soudit jenom podle toho, co se tady teď odehrálo. 

GREG		 A podle čeho ho jako máme soudit? 

CHARLINE	 Ve skutečnosti je úplně jiný. Je to milý, starostlivý a galantní muž. Ale když se dostane 

do úzkých, tak stejně jako spousta jiných lidí, no… prostě mu někdy ujedou nervy. 

GREG		 Jo, ujedou mu nervy, vytáhne bouchačku a míří s ní na všechny okolo! Prostě 

normálka, jako takovej reflex. 

CHARLINE	 On se změní. Už se hodně změnil! Když jsme se poznali, měl mnohem extrémnější 

názory! Takový věci, jaký říkal třeba o Romech, to si vám tady ani netroufnu opakovat! 

JEFF nucený usměv	 Ale ne, klidně můžeš! Nemusíš se stydět! Aspoň se trochu pobavíme!	  

MÉLANIE rázně	 Ne! V nejlepším se má přestat! 

CHARLINE	 Vedle mě se hodně posunul. 

GREG		 Vedle tebe? Cos mu provedla? 

CHARLINE	 Když máš někoho rád, tak mu to prospívá! Prostě ho změníš! 

JEFF	 	 Mě jsi taky změnila? 

CHARLINE	 Začal jsi číst, chodils se mnou do muzeí, naučila jsem tě se oblíkat! 

JEFF	 	 Oblíkat? 

CHARLINE	 Jen co začalo na jaře svítit slunce, vytáhl jsi bermudy a žabky. 

MÉLANIE Jeffovi	 No jo, to si taky pamatuju! 

JEFF k Charline		 Jasně… Pardon.. Jedna věc mně ale nejde do hlavy… Proč? Je mi totiž 

naprostou záhadou, jak jsi mohla člověka, jako jsem já, vyměnit za někoho takovýho, jako je on?! 

CHARLINE	 Tak za prvé jsem nevyměnila člověka, jako jsi ty, za někoho, jako je on, mezitím jsem 

poznala pár dalších mužů! 

JEFF	 	 Koho? Kdo to byl? Jména! 

Pauza. Charline je v rozpacích. 

GREG		 No tak… Jeffe, to se přece nedělá, takovýhle otázky se nekladou! 

JEFF	 	 Proč ne? 

GREG		 No, protože… prostě se to nedělá! Nehodí se to! 

CHARLINE	 Já když miluju, tak miluju! Miluju a nepřemýšlím o nějakých pro a proti! Když totiž 

začneš uvažovat o pro a proti, tak to znamená, že nemiluješ doopravdy! 

JEFF	 	 Milovat OK, ale vzít si ho!? 



CHARLINE	 Svatba je pokračováním lásky! Jsou ženy, které si berou vozíčkáře a přitom se bojí 

hendikepů, někdo si zase vezme vězně, i když nesnáší vězení, anebo jsou dokonce holky, co se 

rozhodly žít s námořníkem, a přitom trpí mořskou nemocí. City nemají logiku. 

JEFF	 	 No to je teda nádhera! Skoro jako vztah Davida s Jonatanem! Ale bacha na 

antisemitismus, bacha na to!  

MÉLANIE	 Její partner má názory, které nesdílím ani já, ani vy, cítím potřebu to takhle říct, ale 

uvědomte si, že všichni si nemůžou myslet to stejné! Nesmíme se chovat jako dogmatici! 

GREG		 Já se teda omlouvám, ale některý názory jsou prostě nepřijatelný! Rozdílnej názor 

můžeme mít na jídlo, na hudbu, na Christiana Ronalda, ale jako pardon, morální zásady jsou něco 

jinýho! 

CHARLINE	 Ty mi chceš vykládat něco o morálce, jo? 

GREG		 … Přesně tak… 

CHARLINE mnohoznačně	 Výborně. 

JEFF	 	 Mélanie, pokud si dobře pamatuju, tak jsi to byla, myslím, zrovna právě ty, kdo v roce 

2002 spontánně vyrazil manifestovat, když se ten extrémní pravičák dostal do druhého kola 

prezidentských voleb, ne? Tehdy jsi prohlašovala něco v tom smyslu, že jsou věci, které člověk 

nemůže nechat jen tak být. 

MÉLANIE	 Na tom pořád trvám! Já jsem se nezměnila! 

CHARLINE	 Na tu demonstraci si pamatuju, byly jsme tam spolu! Byla to docela sranda. 

JEFF	 	 Sranda! Tak ona to byla sranda! A proč teda byli všichni ty lidi tak rozhořčený? Co je 

k tomu vedlo? Že se všichni najednou zvedli do šiku jako jeden muž! Myslíš, že to bylo jen tak ze 

srandy? 

CHARLINE	 Dobrý, no, nehodláš mi tady dávat přednášku o antifašismu. Tys tam snad byl? 

JEFF	 	 Já? … No… Nebyl. 

CHARLINE	 Proč ne? 

JEFF	 	 Byli jsme s rodiči na Maledivách. 

MÉLANIE	 Aha! Tak jestlis byl s taťkou a mamkou… 

CHARLINE	 A že bys tam byl ty, Gregu, to si taky nepamatuju! 

GREG		 No, jestli jsem tam nebyl, tak to jsem asi hlídal děti. 

MÉLANIE	 Děti tenkrát ještě nebyly na světě! 

GREG		 No tak jsem byl asi v práci, makal jsem, co jinýho! Sorry, že jsem hnul zadkem, 

abysme mohli zaplatit hypotéku na ten tvůj krásnej bejvák, na tvoje hodiny jógy a na tvůj krb. 

MÉLANIE	 Bylo by fajn, kdybys nemusel tak křičet. 



GREG		 Charline, mám ti říct, co bude následovat? Jednoho dne tomu tvýmu bouchnou saze, 

ale nevybije si to na žádným židákovi nebo Mexikáncovi, schytáš to ty. A podle toho, jak je 

namakanej, tak ti určitě vrazí pár facek! 

CHARLINE	 A co když mi to nebude vadit? 

JEFF překvapeně		 Tobě se to líbí?! Tobě se líbí, když tě někdo mlátí?! 

CHARLINE	 … Možná jo… 

GREG		 Bavíme se tady vážně… Chceš snad říct, že už to někdy udělal?! 

JEFF	 	 On tě praštil? (ostatním) Kurva, to se mi snad zdá, on ji mlátí! 

CHARLINE	 Nepraštil mě, jenom mi dal facku! Jednou. Jednou jedinkrát mi dal facku. A vlastně 

jsem si to tehdy docela zasloužila. 

GREG		 On měl důvod ti dát facku? Tak to nám budeš muset vysvětlit, to nás totiž zajímá: 

jakej je ten správnej důvod dát ženě facku? 

Ticho. 

MÉLANIE	 Tak to řekni, Charline, když už jsi to nakousla! Bije tě, nebo ne? 

CHARLINE	 To by se vám hodilo, kdyby mě mlátil! Ale nemlátí! Nebije mě, chová se ke mně 

slušně! (Greg s Jeffem kroutí hlavami, zda je to vůbec možné. Charline má na krajíčku.) Já ho miluju, copak to 

nechápete? Vy prostě nevíte, co je to vášeň! 

JEFF	 	 Takže za blbce jsme tady my?! 

CHARLINE	 Ne, mnohem hůř! Vy v sobě nemáte žádnou vášeň! Od chvíle, kdy se mě poprvé 

dotknul, tak jsem cítila, že to se mnou úplně otřáslo. Nemusím nic předstírat, reaguju okamžitě, na 

dotek. On se mnou dokázal věci, jaké se mnou nikdy nikdo nedokázal. (významně) Nikdo! Jsem ve 

stavu permanentního orgasmu. To ty neznáš, Mélanie! Já jo! Jenom ho slyším v telefonu a jsem celá 

mokrá, když se na mě usměje, úplně teču! Když mi do ucha zašeptá „jen počkej, ty dostaneš“, tak 

vám můžu garantovat, že on svoje sliby aspoň splní. Dokázal tohle se mnou někdo jiný?! Snažím se 

vzpomenout, ale nikdo mě nenapadá! A máte pravdu, jeden problém tady je, je rasista. „Jo, když je 

někdo rasista, tak to není dobrý!“ Na tom se všichni shodnou. Ale nikoho už nechce slyšet, že kdyby 

se tam do toho tehdy v noci nevložil, tak bych vám tady teď asi nevyprávěla, co se mi přihodilo! 

Všichni reagujete stejně, smutek, lítost, pohrdání, odpor! Vidíte svět svýma nablblýma očima! Ale já 

vám něco řeknu, vy si myslíte, že jste humanisti, ale přitom jste všichni prostě jenom blbci!!! 

Už vás nechci nikdy vidět, nenávidím vás! 

Charline se chystá k odchodu. Bere si kabelku. 

GREG		 Charline…	 	  

CHARLINE	 Ty…	  

GREG	 ze strachu, aby nepokračovala OK, OK. Jestli potřebuješ jít, tak běž! 

MÉLANIE	 Nezapomeň si šálu. 



Mélanie jí podává červenou šálu. 

JEFF	 	 Jestli jdeš, Charline, tak já tě doprovodím, asi to mám tak trochu na svědomí! 

CHARLINE hystericky křičí	 Ty se ke mně ani nepřibližuj! Vypadni! A neopovažuj se se mnou ještě 

někdy promluvit! 

Charline odejde, praští za sebou dveřmi. 

JEFF ostatním	 Co jí žere, když už není se mnou? 

Ale dokud ke mně něco cítí, není ještě všechno v háji! 

Greg s Mélanií se na sebe vyděšeně podívají. 

TMA 



SCÉNA 2 

Je půlnoc pryč. 

Mélanie s Gregem sklízejí ze stolu. 

GREG		 Takže ty si myslíš, že naše seznámení bylo nudný? 

MÉLANIE	 Nudný? To rozhodně ne! … Proč to říkáš? 

GREG		 Když jsi jim vyprávěla, že jsem byl tvůj instruktor tenisu, tak ses u toho tvářila tak… 

MÉLANIE	 Vedle té jejich historky je ta naše dost obyčejná. Ale naše setkání mi přijde o hodně 

hezčí! (něžně) Já bych asi ani nechtěla, abys kvůli mě někoho zabíjel, jenom proto, abys mi dokázal, 

že mě miluješ! 

GREG		 Ale kdybys byla v nebezpečí, tak bych se kvůli tobě nebál do čehokoli vrhnout po 

hlavě.  

MÉLANIE	 Já vím! Jsem si tím jistá! 

Něžně se políbí. 

Mélanie vezme do ruky velkou láhev Châteaux-Margaux. 

MÉLANIE	 Ani jsme tu láhev neotevřeli. 

Jeff  se vrací z chodby. 

(Byl na toaletě.) 

JEFF	 	 Na vašem místě bych mu ji poslal zpátky poštou. Chtěl na vás udělat dojem patokem 

z roku 2007. Ten má, panečku, vkus! Naprostej nýmand! Jestli si vás chce koupit, tak prosím, ale 

měli byste mu dát najevo, že takhle lacino mu to rozhodně neprojde! 

MÉLANIE snaží se tvářit trpělivě	 Jeffe, už máme jasno, pochopili jsme, že ho nenávidíš. 

JEFF	 	 Ale tvůj postoj, Mélanie, je pořád tak trochu nejasný. Snad jsi nepropadla jeho 

chlapskému kouzlu. Celý večer jsi na něj byla milá, hájila jsi ho, člověk by skoro řekl, že v tom byla i 

trocha něhy a lásky… 

MÉLANIE	 A co bych tak jako asi měla dělat? Vyhodit ho na ulici?! Jakože fašisti neprojdou?! 

GREG	 Jeffovi, dává Mélanii zapravdu Ostatně to byl taky náš host! 

JEFF	 	 Host?! To se mi snad jenom zdá! Pozvete si návštěvu, která na vás míří pistolí! 

Přijímáte u sebe doma návštěvy, které chodí ozbrojené, jde z nich strach a vyhrožují vám! Ale 

prosím, host je host! „Host“ je něco vyššího! S naprostou imunitou! Člověk proti němu nemůže ani 

nic říct, protože je to „host“!  



MÉLANIE	 Ale tys ho k tomu vyprovokoval! 

JEFF	 	 Já ho provokoval, provokoval… no, ano, vyprovokoval jsem ho! A taky si za tím 

stojím! Protože od vás bych se toho sotva dočkal! Navečeřeli byste se, popili, prostě byste se s tím 

vrahem kamarádíčkovali! 

GREG		 Ale to teď trochu přeháníš! S vrahem! 

JEFF	 	 A jak říkáš někomu, kdo dokáže někoho chladnokrevně zabít? 

GREG		 Vrah je člověk, který to udělá záměrně! On přece nešel ven s tím, že by si řekl: Tak 

dneska voddělám jednoho Mexikána! Prostě někam šel, nachomýtl se k napadení a zaregoval! 

JEFF	 	 Zabít člověka je podle tebe normální reakce? 

MÉLANIE	 Jeffe, on je „hrdina“! Nebude se ti to líbit, ale pro Charline je to prostě hrdina! 

Zachránil jí život! A riskoval svůj! 

JEFF	 	 Ne, neriskoval svůj život! Riskoval její, to první by totiž znamenalo, že by na něj šel s 

holýma rukama! Za to bych mu i zatleskal! Ale když se někdo po zuby ozbrojenej pustí do chlápka, 

co před ním podle všeho stojí s vytaseným přirozením, to je, omlouvám se, trochu moc snadnej cíl! 

Kdybych si já šel zítra koupit kalašnikova, zašel do nějaký pochybný čtvrti a trochu tam pokropil 

místní sebranku, tak ze mě rozhodně žádnej hrdina nebude! Hrdinství stojí na trochu vybranějších 

základech! 

MÉLANIE	 Ty by ses šel prát s holýma rukama, abys Charline zachránil? 

JEFF bez mrknutí oka zalže	 Samozřejmě že ano! … Samozřejmě! 

GREG		 Odkdy se umíš prát? 

JEFF	 	 Umím se prát, sice nemám černej pásek, ale poradit si umím. A jsou chvíle, kdy 

prostě musíš umět trochu improvizovat. 

GREG		 Ale neplatí to vždycky. 

JEFF	 	 Proč ne? 

GREG		 Jen si vzpomeň, jak jsme jednou byli na kolech na horách v Bourboule a tebe tam 

srazilo to auto, měl jsi na sobě bermudy, koleno sedřený do krve, neskutečně jsi zuřil, ale jakmile jsi 

toho svalnatýho týpka zmerčil, tak jsi hnedka řekl: „V pohodě, to je dobrý, nic mi není!“	 	  

JEFF	 	 Pleteš jabka s hruškama! Tak za prvý, to nebyly bermudy, ale tříčtvrťáky! Aby bylo 

jasno. A bylo to na dovolený, to je člověk v pohodě, v dovolenkovým módu! 

MÉLANIE	 No, ale my jsme se pořád nedomluvili co a jak s tou svatbou, jdeme tam, nebo ne? 

GREG		 Nejsme přece siamský dvojčata! Ty tam klidně jít můžeš, klidně tam běž, já nejdu, já 

prostě nejdu, zůstanu doma s děckama. 

Ozve se domovní zvonek. 

GREG	 překvapeně	 Kdo to je? 

JEFF	 	 Charline? 



MÉLANIE	 Proč by se vracela? 

JEFF	 	 Protože se jí to rozleželo. Jde se omluvit! 

Znovu někdo zazvoí. 

Greg zvedne sluchátko. 

GREG		 Prosím? 

NOËLŮV HLAS	 Noël. 

Greg se rozhlédne po ostatních, v očích má otazníky. Stiskne tlačítko a otevře dveře. 

GREG		 Noël. 

JEFF stále je přesvědčen o své verzi	 No co by?! Rozleželo se jim to oběma, vracejí se, aby se nám 

oba omluvili. 

MÉLANIE	 Třeba si jenom něco zapomněl. 

JEFF	 	 Co asi? 

MÉLANIE	 Bouchačku! 

Noël zazvoní. Mélanie mu otevře. Na sobě má kabát (který měl při svém prvním příchodu přes ruku). Vypadá v tom 

černém kabátě velice znepokojivě. 

Všichni z něj mají respekt. Dlouhé napjaté ticho. 

Chladně si je prohlíží, pak promluví klidným ale výhružným hlasem. 

NOËL		 Kde je Charline? 

MÉLANIE	 Odešla. 

GREG		 Šla k rodičům. 

NOËL		 Nešla. 

GREG		 Nevěříš nám? Chceš si to tady prohledat? 

NOËL		 Už hodinu a půl se jí snažím dovolat! Snad desetkrát jsem jí volal na mobil, ale 

nebere to, volal jsem k jejím rodičům, ale oni byli přesvědčení, že je se mnou. Takže se mi akorát 

povedlo jim přidělat starosti. Jeffe, myslím, žes ji měl doprovodit, co! Co ti do toho přišlo? 

JEFF zvýší hlas	Já za to nemůžu, neřvi na mě! 

NOËL ještě hlasitěji než Jeff	 A co bys jako chtěl? Mám ti snad poděkovat?! 

Povzdechne si. 

NOËL		 Volal jsem kámošovi, co dělá u policie na kriminálce, jestli neměli večer hlášené 

nějaké přepadení, dal jsem mu jméno, aby věděli kdyby něco. 

MÉLANIE	 A co říkal? 

NOËL		 Prověří to a zavolá. 

GREG		 Tak to si děláš starosti dost brzo. Určitě je někde živá a zdravá. (pozoruje ho jako by nic) 

Nemáš u sebe zbraň? 

NOËL		 Ne. Kdy odešla? 



MÉLANIE	 Řekla bych… Tak čtvrthodinu po tobě. 

NOËL		 A jak na tom byla? 

Mélanie mlčí. 

Jak na tom byla? 

GREG		 Jak jako jak na tom byla? 

NOËL		 V jakým byla stavu? 

GREG		 V normálním. Najedla se, byla unavená, tak šla domů. 

NOËL		 Ono se jako nic nestalo? 

GREG tváří se, jako by přemýšlel	… Ne.	  

Ani Mélanie, ani Jeff  to nepopřou. 

NOËL		 Já jsem úplně na prášky. 

JEFF	 	 Snad nenarazí na nějakýho Mexikána, co ji zase znásilní! To už by pak měla na 

Latinskou Ameriku sakra pech! 

GREG	Noëlovi	 Není přece žádný důvod si hned myslet, že se jí něco stalo! V naší čtvrti je klid. 

Sousedi jsou navíc pozorní. 

NOËL		 Promiň, ale dneska není žádná pařížská čtvrť klidná! Můj kámoš od kriminálky má v 

tomhle směru jasno, všude tě může někdo přepadnout! 

JEFF	 	 Hele, a když ty seš takovej machr přes ty technologie, tos jí jako nenainstaloval 

žádnou appku, abys ji mohl sledovat? Jako třeba nějakou štěnici s GPS do zadku? 

Noël se vrhne na Jeffa => Mélaine s Gregem ho zastaví. 

GREG	 Noëlovi	Klid… To byl fór… Má prostě takovej smysl pro humor… (Noëlovi) Zkus jí ještě 

znova zavolat. 

NOËL		 Zkoušel jsem to těsně předtím, než jsem tady dole zazvonil! 

JEFF	 	 A nenapadlo tě náhodou, že s tebou možná prostě nechce mluvit? 

NOËL		 Proč? 

JEFF	 	 Protože to mezi váma není tak žhavý! Netvař se, jako že je „všechno v pohodě“! 

NOËL		 Co kecáš? My se nikdy nehádáme! 

JEFF	 	 Fakt ne?! Tak to bude asi premiéra! 

MÉLANIE	 Hele, Noëli… Charline odešla trochu dřív, než plánovala, protože… se to tu trochu 

vyhrotilo! Docela dost se vytočila, sebrala se a šla. 

NOËL		 Proč? Co se stalo? 

JEFF	 	 Protože jsme jí řekli, že pro ni nejsi ten pravý! A nejen, že nejsi ten správný muž 

jejího života, ale taky jsem řekl, a to s neskrývaným potěšením, že se rozhodně nehodlám účastnit 

fašounské svatby! (Noëlovi, dělá chytrého) Tak co teďka budeš dělat? Všechny nás tady odpráskneš tou 



svojí bouchačkou? Tak do toho! (nastavuje své tělo) Můžeš začít se mnou! Tak vytas tu svoji chloubu! 

(nastavuje se, vypíná hruď) 

Noël se tváří, jako by chtěl říct „hovno“. 

MÉLANIE	 Možná, když jí zavolám já ze svého mobilu, tak mi to zvedne! (Noëlovi) Mám to 

zkusit? 

NOËL		 Ano, prosím tě, zkus to. 

Mélanie volá ze svého mobilu. Chvíle čekání… A nic. 

MÉLANIE do hlasové schránky	 Charline, to jsem já, Mélanie. Zavolej mi. Všechny nás mrzí, co se 

stalo. Greg, Jeff  i já se ti omlouváme. 

JEFF	 	 Já se jí teda neomlouvám! 

MÉLANIE stále ho hlasové schránky	 Jeff  teda ne. 

Mélanie zavěsí. 

GREG Noëlovi	A co vlastně bude zjišťovat ten tvůj kámoš z kriminálky? Nemocnice, policejní 

stanice? 

JEFF	 	 Pitevny! Márnice! Měl by začít márnicí! 

MÉLANIE naštvaně	 Jeffe, neměl bys už jít radši domů? 

JEFF	 	 Tak si představ, že jsem trochu změnil názor. Ale víš, Noëli, když odsud Charline 

odcházela, tak první věc, kterou měla udělat, bylo zavolat ti. 

NOËL		 No jo, jasně, ale ona to neudělala. 

JEFF	 	 To říkáš ty. 

GREG Jeffovi	 Nechápu, kam tím míříš.	  

JEFF	 	 Jasně, ale já to vím moc dobře! 

GREG		 To je fajn, že to víš ty, ale zkus to trochu osvětlit i ostatním. 

JEFF	 	 Když někdo zmizí, tak často ten, kdo mívá největší péči, v tom bývá tak nějak 

namočený. 

NOËL		 Snad si nemyslíte, že bych… 

JEFF	 	 Vzpomínáte si na toho chlápka, jak přišel na polici ohlásit zmizení svojí ženy? 

Ukazovali ho v televizi, furt fňukal a žadonil: „Vraťte mi ji, vraťte mi ji!“ Ale nakonec mu ji nikdy 

nevrátili. A víte proč? Rozsekal ji na kousky, nacpal do pytlů na odpadky a vyhodil! Do třech pytlů. 

Hlavu, tělo, nohy! 

NOËL		 To je neuvěřitelný, jaký pitomosti ti dokážou vypadnout z pusy! Proč bych Charline 

zabíjel? Abych po ní dědil? Mám desetkrát větší majetek! Miluju ji a chci s ní mít děti! 

MÉLANIE	 Nikdy jsi na ni nevztáhnul ruku? 

NOËL		 Cože? 

MÉLANIE pouští se na tenký led		 Říkala, že jednou… Jednou, žes… jí dal… facku! 



NOËL		 Já? 

GREG	zklidňuje situaci, Mélanii	Ale hned to zase popřela! Řekla to, jenom aby nás naštvala. 

JEFF	 	 Já to teda pochopil jinak. 

NOËL		 Ale ono je to přesně naopak! Já ji ochraňuju, dávám na ni pozor. I když má třeba 

jenom pět minut zpoždění, tak o ni mám starost. 

Noëlovi zvoní telefon. Vytáhne ho a podívá se na displej. 

MÉLANIE	 Je to ona? 

NOËL		 Kámoš z kriminálky. (Přijme hovor.) Ano, Franku! Zjistil jsi něco? 

Dlouhé ticho. 

NOËL		 Špatně jsem rozuměl, byla „najebaná“ nebo „ojebaná“? (…) Oboje! 

Všichni jsou nervózní. Šok! 

NOËL		 (…) Super. 

Tázavé pohledy všech. Noël zavěsí a zavrtí hlavou. 

MÉLANIE	 No tak? 

NOËL		 U klubu Dupleix bylo nějaké napadení… ale to nebyla ona. 

Všeobecné uvolnění. 

GREG	 Mélanii		 Zkus zavolat jejím rodičům. 

MÉLANIE	 Noël už to zkoušel. 

NOËL Mélanii		 Zkus to ještě jednou, prosím tě. 

Mélanie vytáhne mobil. 

MÉLANIE	 Dobrý večer, to jsem já, Mélanie, kamarádka Charline, omlouvám se, že vás budím v 

takovouhle noční hodinu (…) Aha, vy nespíte, tak to je dobře, volám kvůli Charline… 

Mélanie naslouchá hlasu Charlinina otce. Ostatní nic neslyší, Greg němě gestikuluje, aby zapnula hlasitý odposlech. 

HLAS CHARLININA OTCE	 …Protože ten Charlinin snoubenec k nám volal asi před půl 

hodinou. 

MÉLANIE dělá, jako by se to právě dozvěděla	 Aha, on vám volal? 

HLAS CHARLININA OTCE	 Není tam někde s vámi? 

Mélanie zaváhá… Noël jí dává najevo, aby ho zapřela. 

MÉLANIE	 Ne, ne, už šel domů. 

HLAS CHARLININA OTCE podezíravě	 Přísaháte? 

Noël jí naznačí, aby to odpřísáhla. 

MÉLANIE	 Ano, na mou duši. 

HLAS CHARLININA OTCE pěkně od plic	 Tak jo, já vám ji dám, ale musím vám říct, že toho, 

koho si našla, jí rozhodně neschvaluju, toho nám byl čert dlužný. Vždycky, když se něco stane, tak 



Charline sklopí hlavu a nechá si to líbit! Ale já vám něco povím, Charline si tu zrůdu nevezme, to 

jen přes moji mrtvolu a mrtvolu mojí ženy! Jestli se vdá za toho neonacistu, tak ji vydědím! 

Jeff  mu tiše zatleská. Dává najevo jedno velké tiché ANO. 

Noël musí spolknout své naštvání. 

HLAS CHARLININA OTCE	 Ale dobře víte, že to není poprvé, co se napálila. Dobře si 

pamatuju na to pochybné individuum, jeho jméno jsem už zapomněl, takový ten, co bydlel na 

avenue Foch! Pitomec, co se narodil se stříbrnou lžičkou v puse a vlastníma rukama nedokázal ani 

hrábnout. To byl taky vrchol! S ním jsme si sáhli pěkně až na dno! Skoro si říkám, jestli by ten nácek 

nebyl přece jenom lepší! 

Jeff  se snaží dát najevo svůj nesouhlas, ale Greg ho donutí mlčet. 

MÉLANIE	 Dal byste mi, prosím, Charline? 

Čekání. 

CHARLININ HLAS smutně	 Haló?	 	  

MÉLANIE	 Charline, nechávala jsem ti vzkaz v hlasovce, že se ti omlouváme. 

CHARLININ HLAS	 Jo, díky, dostala jsem. 

MÉLANIE	 Je ti líp? 

CHARLININ HLAS	Není. 

MÉLANIE	 Tvoji rodiče s tou svatbou zrovna moc nesouhlasí, co? 

CHARLININ HLAS	Noël a táta se před pár dny pohádali, táta ho vyhodil a od té doby se to vůbec 

nezlepšilo. Já bych si strašně moc přála, abyste to neviděli stejně jako on. (začne plakat) Noël se 

nikomu nelíbí! Já nevím, co mám dělat, jsem z toho úplně zoufalá. 

MÉLANIE nejraději by to všechno rychle ukončila	Hele, asi tě nechám, aby sis odpočinula. 

CHARLININ HLAS	Ne, počkej, ještě mi řekni, tobě se líbí? Líbí se ti? 

Mélanie je na rozpacích, když ví, že ji Noël slyší. 

MÉLANIE	 Charline, já ti nemám co radit, je to tvoje štěstí, to je o tobě, tohle je jenom tvoje věc. 

Poslouchej, co ti říká tvoje srdce. Víc ti k tomu říct nemůžu. 

CHARLININ HLAS	Mélanie? 

MÉLANIE	 Ano? 

CHARLININ HLAS	Víš, ty seš opravdová přítelkyně. Myslím, že si tě ani nezasloužím. 

MÉLANIE	 Nech toho… 

CHARLININ HLAS	Chci se ti omluvit. 

MÉLANIE	 Ale ty za to přece nemůžeš. 

CHARLININ HLAS	Chci se ti omluvit… (znovu začne plakat) kvůli Gregovi. 

MÉLANIE	 Kvůli Gregovi? 

CHARLININ HLAS	 Jo. Kvůli Gregovi. 



Greg, který stojí hned vedle Mélanie a vše slyší z nahlas zapnutého reproduktoru, náhle celý zbledne. Mélanie se na něj 

podívá, je naprosto konsternovaná, neboť jí cosi začíná docházet. 

MÉLANIE	 Proč mluvíš o Gregovi? 

CHARLININ HLAS	Protože… Já se za to stydím… Můžu za to stejně já jako on. Jenom jsem ti to 

potřebovala říct, abys to věděla… Chci se ti omluvit… Promiň mi to… 

Charline zavěsí. Mélanie také zavěsí a obrátí se na Grega, který by se nejraději vypařil. Noël s Jeffem také vše slyšeli. 

GREG		 Co to je za blbost. Má to všechno nějaký pomotaný. Asi blouzní! 

Gregova prachbídná obrana nikoho nepřesvědčila. 

JEFF ohromeně	 Gregu, tos neudělal! 

MÉLANIE	 Já myslím, že udělal. 

GREG		 Ne, neudělal jsem to! To není pravda! Já to nebyl. Ona se úplně zbláznila! Nebo je na 

mě nějak naštvaná! 

JEFF	 	 Proč by na tebe byla naštvaná? 

NOËL		 Gregu, určitě se na tebe nezlobí. Cítí se za to taky zodpovědná. 

Všichni se otočí na Noëla, který se stáhnul do pozadí. Tázavě se na něj dívají. 

NOËL přesvdčivě	 Já to věděl. 

Noëlovo přiznání přichází jako milosrdný úder.	  

JEFF	 	 Gregu? 

Gregovi dochází, že už není úniku. Vzdá to. 

GREG		 Tak jo, lhal jsem vám. Jsem hajzl! Zrádce! Podrazák! (Jeffovi a Mélanii) Kdo mě chce 

potrestat? Kdo si chce praštit? 

JEFF se hlásí jako školáček	 Já. 

A Jeff  také Gregovi jednu vrazí. Greg něco takového nečekal a zratí rovnováhu. 

MÉLANIE Jeffovi	 Zbláznil ses? 

JEFF	 	 Tak to pardon, jestli jsem nedal dámě přednost, jestli sis chtěla bouchnout první! 

GREG		 Ty vole, to strašně bolí! 

JEFF	 	 To byl tak trochu záměr! A jenom otázečku. Ta tvoje love story, to bylo přede mnou, 

nebo až potom? 

Greg beze slova vstane, rukou si hladí bradu. 

JEFF	 	 Na něco jsem se tě ptal, Gregu, tak mi, prosím tě, odpověz. 

GREG		 Jakej v tom je rozdíl?	 	  

JEFF	 	 Dost velkej. Tak co? Před nebo po? 

NOËL pomstychtivě	 Během! 

Jeffova hlava se obrátí k Noëlovi.	  

NOËL		 Já za to nemůžu, prostě mi to všechno vyprávěla. Data, místa, všechno! 



JEFF Gregovi	 Během? 

GREG		 Chceš mi vrazit ještě jednu? 

JEFF	 	 Ještě si nejsem jistej. Ale nejspíš jo… 

NOËL		 Jestli vám do toho můžu vstoupit, když jsme teď všichni na jedný lodi, násilí není 

řešení. Nejlepší obranou proti válce je dialog! Jazyk, slova, rozhovor, tolerance. Zkuste na to myslet a 

nemlátit se. 

No, nechám vás si to pěkně vyříkat. Charline není mrtvá, žije a to je hlavní! 

Noël odejde. 

JEFF Gregovi	 Tak povídej.	  

GREG		 Vždyť všechno víte! 

MÉLANIE	 Mně je blbě. Chce se mi zvracet. 

Mélanie odejde. 

GREG		 Mélanie! 

JEFF	 	 Tak povídej! 

GREG		 To není nic… 

JEFF	 	 Povídej! 

GREG		 Charline tehdy slavila narozeniny. Vezl jsem ji autem domů… A… 

JEFF	 	 A kde jsem byl já? 

GREG		 Na pohotovosti, něco se žaludkem. 

JEFF	 	 No, pěkně vymyšlený. Fakt skvělý. Nemám slov. 

GREG		 Mezi váma to tehdy už začínalo skřípat. Měla toho dost, potřebovala se vybrečet. V 

autě se mi se vším svěřila a pak mě chytila za ruku. A na mě to zapůsobilo… jako kdyby mě… No, 

víš jak! 

JEFF	 	 Ne, to teda nevím! 

GREG		 No, prostě, jsem šel k ní… a zůstal u ní asi dýl než dvě hodiny. 

JEFF	 	 Ty seš teda ale kanec! 

GREG		 Trvalo to dva týdny. Dva týdny, asi, já nevím… A pak jsme se jednou odpoledne s 

Charline dohodli. Mélanie byla na hodině jógy… Já jí měl oznámit, že ji opouštím. A ona měla to 

stejný říct tobě. Ona svoje slovo dodržela, já couvnul. Ale já nebo někdo jiný, to je jedno, Jeffe, 

každopádně by tě stejně jednou opustila.	 	  

JEFF	 	 Zkrátka jsi jí jenom pomohl, aby to šlo rychleji! … A pokaždé to bylo u ní doma? 

GREG		 Jo.	 	  

JEFF	 	 V její posteli. 

GREG		 Mimo jiné. 

JEFF	 	 Můžeme zůstat v jejím pokoji. Co měla pověšený na zdi, nad postelí? 



GREG		 … Já už nevím… Nějakou poličku? 

JEFF	 	 A vedle poličky? … (Greg dává najevo, že netuší.) … Fotka. Fotka, na který jsem já na 

pláži v Deauville, v žabkách a tříčtvrťákách. To fotila ona. 

GREG		 Jo, možná jo. A co? 

JEFF	 	 Ty ses s ní dokázal vyspat, i když jsem tě přitom šmíroval ze zdi? 

GREG naštvaně převezme aktivitu	 No jasně. 

JEFF	 	 … Chce se mi blejt… Tak z toho je na zvracení i mně. Když mi řekla: „Je konec,“ 

tak jsem se jí ptal: „Kdo to je, kdo to je?!“ A protože mi to nechtěla říct, tak jsem si myslel, že je to 

někdo, koho znám. Ty ses taky na chvíli ocitnul na seznamu podezřelých. A víš, co ti řeknu, 

Gregore? Tak moc jsem se styděl, že jsem tě na ten seznam zařadil, že jsem tě z něj okamžitě zase 

vyškrtnul… Jeff  je prostě takovej! 

Jeff  sní kousek něčeho, co zbylo, což není úplně to, co by se v této situaci zrovna hodilo. 

GREG		 Promiň mi to, Josephe. 

JEFF s plnými ústy	 Prominu. Naprosto jsi mě zklamal, vrazil jsi mi dýku do zad, pěkně jsi se 

mnou vymrdal… ale nevím proč, odpouštím ti to. 

Mélanie se vrací s kufrem, který je podle všeho pořádně těžký. 

JEFF	 	 Ty někam jedeš?! 

MÉLANIE	 Ne. 

JEFF	 	 Tak co ten kufr? 

MÉLANIE v tichém napětí	 Ten je pro Grega. Dala jsem ti tam tvoje obleky, komp, elektrickej 

kartáček, nabíječku na telefon a tenisovou raketu! 

Z druhé strany kufru vidíme připevněnou raketu. 

GREG		 Ty mě vyhazuješ? 

MÉLANIE	 Potřebuju si to nechat projít hlavou. 

JEFF	 	 No… Nechci do toho nijak rejpat, ale většinou odchází ten, kdo si potřebuje něco 

nechat projít hlavou! 

MÉLANIE Jeffovi	 Já si to potřebuju nechat projít hlavou doma. (Gregovi) Takže ty se teď sbalíš a 

za týden ti řeknu, jak jsem se rozhodla. 

JEFF	 	 On je tady taky doma! Nebo já vlastně nevím, jak to máte, byt je psanej na něj? 

GREG diplomaticky	 Jeffe, nepleť se do něčeho, co se tě netýká. 

JEFF	 	 Ohó! Mě se to náhodou týká! Já jsem na tom dokonce přímo zainteresovanej! Než se 

o ni postaral on, tak byla Charline se mnou! 

MÉLANIE Jeffovi	 VYPADNI!!! 

JEFF	 	 Klid! Nemusíš být hnedka hysterická! Ty taky nemáš monopol na utrpení! Ani mně 

není zrovna nejlíp! Ale člověk může trpět taky trochu důstojně! 



MÉLANIE	 Vypadněte oba! Spolu nebo každej zvlášť, to je mi jedno, ale ať je to hned! 

GREG		 Mélanie, co kdybysme to všechno probrali s čistou hlavou? V klidu? Já se od rána 

nezastavil, všichni jsme si prožili dost náročnej večer… 

MÉLANIE přeruší ho	 Jo, já vím! A navíc ti Marquez poslal ten rozpočet! Aby toho nebylo málo! 

Chceš něco vědět? Já už na ten barák kašlu. Tlačila jsem tě do toho, ale zapomeneme na to. Ulevilo 

se ti? Protože se mi zdá, že jinak bys mi to nechal sežrat a stokrát bych ti to všechno musela splatit i s 

úrokama! Prostě ho prodáš a už o tom nebudeme mluvit! 

GREG		 Ale ta barabizna je neprodejná! Ukaž mi nějakýho blbce, kromě mě, co by se zadlužil 

kvůli takový ruině! 

JEFF  klidně a provokativně	 Nechci se vám do toho plést, ale řekl bych, že v tomhle případě má 

Greg pravdu. 

MÉLANIE	 Ty jsi ještě tady? Ještě jsi neodešel? 

JEFF nikam se nežene	 Ale jo, už jdu.	  

MÉLANIE Gregovi	 Neřekla jsem to dost jasně? Já už ten barák nechci. Vlastně už nechci vůbec 

nic. Pokaždé, když děláš něco kvůli mně, tak to nezapomeneš zdůraznit, vždycky mi to dáš pořádně 

sežrat, „mluvíš o tom“! Když jsem přestala pracovat, taky jsi mi to náležitě vyčetl. 

GREG		 Já ti něco vyčítal? 

MÉLANIE	 Udělal jsi to rafinovaně, protože v tom umíš chodit. Řekl jsi mi: „Tak budu makat 

trochu víc a nějak bysme to měli zvládnout.“  

GREG		 A to byla výčitka?! Promiň, ale tobě se to jinak říct nedá, jsi jako z cukru! A navíc 

jsme to zvládli, se mi zdá! Díky mýmu nasazení jsem dostal lepší místo! 

MÉLANIE	 „Díky mýmu nasazení.“ Tak vidíš! Já v tom totiž jasně slyším: mohl jsem se strhat, 

aby sis ty mohla celej den válet šunky! 

GREG		 To jsem řekl? Neřekl, máš snad nějaký halucinace?! Jeffe, řekl jsem to? 

JEFF	 	 Ne, neřekl. „Díky mýmu nasazení,“ neznamená „mohl jsem se strhat, aby sis ty 

mohla celej den válet šunky!“ 

MÉLANIE	 Tobě jsem snad jasně řekla, aby ses klidil! 

JEFF	 	 Vždyť už jdu, v pohodě! 

MÉLANIE	 Už asi hodinu opakuješ „už jdu“ a pořád jsi tady! 

JEFF	 	 A ty si snad myslíš, že mě to baví? Všechny ty diskuse a debaty mi přijdou dost 

trapný! Mám pocit, jako byste tady přede mnou všichni byli úplně nahý! 

MÉLANIE	 Vypadněte, oba, ať už vás tady nevidím! 

GREG		 Mélanie! Jak tak na tebe koukám, tak tě tady rozhodně nehodlám nechat samotnou. 

JEFF	 	 To já teda taky ne! 



MÉLANIE Gregovi	 Nemusíš mít strach, já si nic neudělám. Jedinej, koho tady mám chuť zabít, jsi 

ty! Škoda, že si tamten člověk odnesl tu svoji bouchačku, protože já bych to do tebe byla schopná  

úplně v pohodě napálit. 

Mélanie vezme Gregův kufr, na kterém je připevněná jeho tenisová raketa. Otevře okno a pohrozí mu, že všechno poletí 

ven. 

GREG		 Ne! Nedělej to! (Mélanie se zastaví) … OK. Vyhrála jsi. Podej mi ten kufr. 

MÉLANIE	 Odejdeš? 

GREG		 Slibuju. 

Mélanie mu podá kufr. Greg si ho vezme a… 

GREG		 Teď to můžeme v klidu probrat. 

MÉLANIE	 Tak vidíš! To seš celej ty. Nedá se ti věřit! 

JEFF	 	 To je fakt! 

GREG		 Jen si o tom chci promluvit! To by nešlo? Promluvit si? Nejlepší obranou proti 

válce… je dialog! 

JEFF	 	 Koukám, že už začínáš citovat Noëla… 

Mélanie by vraždila pohledem. 

GREG ho prosí, aby odešel	 Jeffe, mohl bys, prosím…	  

JEFF se s nimi začíná loučit, nejprve jde na tvář políbit Mélanii	 Chápu! Tak jo! Srdce vzhůru! Tenhle 

večer nezačal dobře, ale končí se zábleskem naděje, na sladkou notečku, jak by někdo asi řekl…!! 

Nejsem sice věštec, ale něco mi říká, že Charline si toho kluka chlápka nevezme! Prostě to tak nějak 

cítím! Takže to ještě nemám úplně prohraný. Ten můj sen se totiž klidně ještě může vyplnit! Tak 

čau! Mějte se! 

Jeff  odejde. Mélanie s Gregem se na sebe dlouze podívají.	  

GREG		 Mélanie… 

JEFF se vrací	 Ještě jsem vám chtěl říct, že vás mám oba rád! 

GREG		 Grrrr….! 

Jeff  odchází.	  

GREG		 Mélanie, chtěl bych, abys to věděla. Když jsem měl ten románek s Charline, tak jsem 

byl… (nejraději by řekl „zoufalý“) … to, že jsem se rozhodl zůstat s tebou… to nebylo ze zbabělosti. To 

bylo vědomé rozhodnut. Záleží mi na tobě, záleží mi na nás. Na dětech. 

Greg se natáhne k její ruce. 

MÉLANIE odtáhne se, ledově	 Nemysli si, že ti to projde tak snadno. 

Gregovi zazvoní telefon. Greg ho zvedne. 

Mélanie na něj tázavě hledí. 



GREG		 Haló? (…) Ano, mluvíte. (…) Samozřejmě, hned jsem tam. (Greg zavěsí a obrátí se k  

Mélanii) To byl soused. Překáží mu moje auto. Musím ho přeparkovat. Počkáš na mě? Chci ti toho 

ještě spoustu říct.  

MÉLANIE	 Já taky! 

Greg si obléká bundu a odchází. 

GREG Mélanii, uklidňujícím tónem, za scénou	 Je tam zima. Beru si tvoji šálu. 

Mélanie ztuhne, když vidí, jak si Greg omotává její červenou šálu kolem krku. 

GREG		 Charline má úplně stejnou! 

Mélanie na pár vteřin zaváhá. 

MÉLANIE	 … To má. 

GREG		 Ona ti jí dala? 

MÉLANIE	 … Dala. 

Podívají se na sebe. Mélanie pochopí, že Gregovi došlo, že mezi ní a Charline k něčemu došlo. Greg odejde. 

MÉLANIE obrací se k publiku	 Když se Greg vrátil, povídali jsme si až do rána. Mluvili jsme čím dál 

tím míň nahlas a čím dál tím klidněji. Ale stejně jsem trvala na dočasném odloučení. Když se pak 

zase vrátil zpátky domů, pustil se do kompletní rekonstrukce našeho domu v Auvergne. 

Svatba Charline s Noëlem se nekonala. Láska nedokáže překonat úplně všechno. Nějaké společné 

hodnoty musí být. Každopádně jejich rozchod nám všem udělal velikou radost. Jeffovi přirozeně 

nejvíc! Tomu narostla křídla! Koupil dům, ve kterém Charline bydlela, a nastěhoval se do bytu 

naproti! A slavnostně prohlásil: „Dáme tomu tolik času, kolik bude potřeba. Jsou svatby z lásky a 

jsou svatby z rozumu!“ Kdo ví, třeba tím šťastným vyvoleným bude nakonec on! 

KONEC 


