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LÉONORE CONFINO: PŘEKRÁSNÍ

Muž a Žena před námi žijí svůj život naplněný dokonalou láskou. Víkendy trávené 
na ranči, noci probdělé na velkolepých večírcích. Ale jejich “krásné životy” v sobě mají 

cosi umělého. I oni sami jako by byli trochu umělí. Jejich slova znějí tak chladně, falešně, 

prázdně.  A také mají proč:  nejsou totiž  ničím víc než  Kenem a Barbie, s nimiž  si hraje 

sedmiletá dívenka. Dítě, které pozoruje život svůj a svých rodičů. Život rodiny, v níž není 

zdaleka všechno tak idylické, jak bychom si přáli. Život, v němž mezi dospělými nezbylo 
příliš místa na to hezké. Život, který přesto je životem jedné rodiny. Trochu Alenka v říši 

divů, trochu Válka Roseových.

Léonore Confino (*1981) napsala hru, v níž se hraje krutě i zábavně. Hru pro dva 

hlasy. Pro muže a pro ženu. A vlastně i pro muže a pro ženy. Pro nás všechny. Snad proto, 

abychom nezapomněli, že děti jsou tím nejcennějším, co na světě máme.

ŽENA
MUŽ
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ČÁST I   
Pozlátkově zářící interiér, který připomíná svět panenek Barbie.
Dokonale učesaná žena a muž se na sebe dlouze dívají, teprve pak se pohnou.

ON: Odpověz mi!
ONA: Ano, jsem šťastná.
ON: Štastná, že?
ONA: Že… Že jdu na tu párty?
ON: Na tu párty s kým?
ONA: S tebou.
ON: Já taky. Jsi krásná.
ONA: Jsi krásný.
ON: Jsi překrásná.
ONA: Jsi překrásný.
ON: Jsme překrásní. Jo, jo, jsme strašně krásní! Tak co? Odpověz!
ONA: No, víš… vlastně ses mě na nic nezeptal.
ON: Promiň, moc se omlouvám.
ONA: Nic se neděje.
ON: Upřímně, už ani nevím, na co bych se tě ještě zeptal.
ONA: Když máš dokonalý život, tak už se nemusíš na nic ptát.
ON: Přesně.
ONA: Otázky jsou pro ty, co jsou zlí.
ON: Wow, miluju tě.
Rozpačité ticho.
ON: Máme štěstí.
ONA: Neuvěřitelné.
ON: Jaké máme štěstí.
ONA: Je to super.
Rozpačité ticho.
ON: Hele, nevyprávělas mi ještě o té hodině aerobiku.
ONA: Bylo to fantastický! V úterý začínám chodit k Tobbymu na aqua-aerobik… Mám 
děsnou trému.
ON: Musíš se trochu šetřit… Jsi na sebe hodně přísná.
ONA: Chci být dokonalá.
ON: To už jsi.
ONA: Děkuju.
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ON: Prosím.
Rozpačité ticho.
ONA: Nechceš si trochu odpočinout? Od chvíle, cos přišel z práce, jsme si hodně 
povídali…
ON: Já nejsem nikdy unavený.
ONA: Když má člověk rodinu, tak není nikdy unavený.
ON: Přesně.
ONA: Únava je pro lenochy.
ON: A to my nejsme.
ONA: Co práce. Jsi spokojený? Kolik jsi jich dostal?
ON: Čtyři. Ale pořádné. Jsem spokojený. Moji šéfové jsou spokojení. Můžeš být na 
svého muže pyšná.
ONA: Já jsem na svého muže pyšná.
ON: Potřebuju panáka.
Podá mu hračku, skládací figurku.
ON: Děkuju, lásko.
Zvenku se ozvou hlasy; znějí jakoby z dálky. Oni se zastaví se a poslouchají.
MUŽSKÝ HLAS (zvenku): Neskákej mi, kurva, do řeči!
ŽENSKÝ HLAS (zvenku): Jestli vypustíš z pusy ještě JEDNO JEDINÝ slovo, tak se 
přeříznu na půl KURVA a tobě budou na rukách viset dva kusy ze mě a zdi nám pocáká 
spousta krve…
ON: Hm. A co… Alenka?
ONA: No jé je! Nádhera. Hráli jsme si už se všemi možnými zábavnými věcmi, se 
zábavným švihadlem, se zábavnými omalovánkami, se zábavnou modelínou, bylo to…
ON: Zábavné?
ONA: Přesně tak!
Celý den mi pořád něco vypráví, vždyť ji znáš. Jako stará drbna. Vyprávěla mi, že jsou do 
ní zamilovaní tři kluci, jeden brunet, jeden bloďák a jeden zrzek, a že se o ni perou, no jo, 
jo, pěstma, až do krve! A že má strašně moc kamarádů. Chudák holka, nemůže se pořád 
rozhodnout, koho pozvat na oslavu svých narozenin. Ona je tak oblíbená! A nechce 
nikoho zklamat.
ON: Náš andílek!
ONA: Čím víc sleduju, jak roste, tím ji mám raději a čím ji mám raději, tím mám raději 
tebe a čím mám raději tebe, tím mám raději sebe a čím mám raději sebe, tím mám…
ON: Uklidni se. Já nás mám taky rád. Jsi připravená?
ONA: Na co?
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ON: Na ples u Mitchellových!
ONA (plácne se do čela): No jo vlastně, Mitchellovi! Všimla jsem si, že jsi nějak nervózní. 
Počkej, jenom najdu něco na sebe. A nějaké boty. A učešu se. BOŽE, TO JE STRES!
ON: Princezno moje. Uklidni se. Klidně tam můžu jít sám.
ONA: Ne. Nenechávej mě tady samotnou. Ne v noci. Ty lidi odvedle, řvou jak zvířata…
Panebože, kde máš svoji zbraň!?
ON: Damned. Nechal jsem ji na Ranči. Skočil jsem na Bleska, vyrazili jsme na lov lebek a 
měl jsem z toho takovou radost, že jsem zapomněl zbraň v bedně.
ONA: Já se strašně bojím.
ON: Tak já ty Mitchellovy zruším.
ONA: Lásko, já vím, jak moc se pro nás obětuješ.
ON: Zůstat doma s rodinou není žádná oběť, to je štěstí.
ŽENSKÝ HLAS (zvenku): To já klidně vezmu úplně jakoukoli práci, než abych si tady 
nechala ničit život kvůli tomu problému, co by měl být taky tvůj.
MUŽSKÝ HLAS (zvenku): Přestaň o ní mluvit jako o problému. Může tě slyšet!
ONA (snaží se změnit hlas): ZACPI SI UŠI! ZAVŘI OČI!
Ona si přiloží dlaně na uši a zavře oči, až se jí zkřiví obličej.
On za pískavých zvuků ‘zpětné vazby’ reproduktorů vytáhne růžový kožešinový kabát.
ON: Překvapení! Můžeš to otevřít.
ONA: No teda, to je nádhera!
Pomůže ji ho obléct.
ON: Neskutečně ti padne.
ONA: To je nejkrásnější kabát, co mi kdy kdo dal.
ON: Aha. Už jsi jich dostala hodně?
ONA: Ne! Tenhle je první!
ON: Uf. Už jsem se začínal bát, že jsem ti dal úplně obyčejný dárek.
ONA: Ne, je jedinečný. Naprosto unikátní. Ty jsi ten nejhodnější muž ze všech mužů na 
světě!
ON: Ze všech na světě?! Wow. To je něco. Ty je všechny znáš?
ONA: NE! Ani jednoho!
ON: Tak ani jednoho nebo všechny? Úplně tomu nerozumím.
ONA: Ale vždyť víš, jak to myslím.
ON: Tak koho tím myslíš? Kdo všechno to je? Protože jestli jsem nejhodnější ze všech 
mužů na světě… Tak kolik mužů teda znáš?
ONA: Vždyť víš… Tobbyho z aqua-aerobiku, Nicka z aerobiku… a TEBE!
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ON: Tak to potom ale, miláčku, nemůžeš říct: “Jsi ten nejhodnější muž ze všech mužů na 
světě.” Když znáš jenom tři.
ONA: To máš vlastně pravdu, to mě nenapadlo.
ON: To je úplná blbost!
ONA: Ano. Je to blbost.
ON: Řekni to jinak, líp. “Jsem blbá.”
ONA: Jsem blbá.
ON: Bouchni se hlavou o zeď, ať se ti trochu rozsvítí.
Ona začne mechanicky tlouct hlavou o zeď, stojí přitom úplně rovně; pak se k němu bez jediného 
vyrušení otočí, usmívá se.
ONA: Hned se cítím líp. Děkuju. Tys poznal hodně žen?
ON: Líbí se ti ten kabát?
ONA: Ano. Líbí, ale…
ON: Opičí kožešinka. Úplně mi kvůli ní rvali ruce.
ONA: Lásko, chudáčku!
ON: Neboj se, stavil jsem se cestou domů na zámecké klinice, přidělali mi tam novou. 
(Sundá si ruku a zase si ji nasadí.)
ONA: Nemám ráda, když kvůli mě musíš trpět.
ON: Klidně bych se pro tebe rozkrájel.
ONA: Já bych se pro tebe rozpůlila. A zdi nám pocáká spousta krve, haha!
ON (směje se): Ale, lásko, tolik toho po tobě rozhodně nechci!
MUŽSKÝ HLAS (zvenku): Chceš Alenku poslat do ústavu?
ONA (zacpává si uši): ŘEKNI NĚCO! Prosím!
ŽENSKÝ HLAS (zvenku): Copak si nepamatuješ, jak to s Alenkou v ústavu dopadlo? Jak 
byla poškrábaná?
ON: Co mám říct?
ONA: To je jedno! Jak jezdíš na lov!
MUŽSKÝ HLAS (zvenku): To radši chcípnu.
ON (nahlas, aby přehlušil hlasy zvenku): Hej, hyjé… Blesk se mnou běží skrz moře mlhy. 
Když je zima, kořist klepe kosu: to pak v lese stačí jenom jít za drkotáním zubů. Když se 
přiblížím na dosah, seskočím z koně a překvapím kořist zezadu, chytím ji za vlasy, 
zamířím na obnažený krk a jednou ranou jí useknu hlavu.
ONA: Pokračuj
ON: Ve dvanáctém patře velké pevnosti vytáhnu hlavy z pytle, učešu je, umyju, 
rozložím na kulatém stole tak, aby byly hezky vidět z profilu, až si šéfové přijdou vybrat 
ten nejlepší profil…
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ONA: Co s ním budou dělat?
ON: Nejdřív si ho ještě naposled prohlídnou a pak ho nadobro nabodnou na kůl.
ONA: To je strašně kruté…
ON: Lásko, jsem lovec.
ONA: Venku se prý lidé pro práci zabíjejí.
ON: Já něco vydržím.
ONA: My něco vydržíme.
ON: Jo, my rozhodně něco vydržíme.
ŽENSKÝ HLAS (zvenku): Ale tušíš. A moc dobře.
MUŽSKÝ HLAS (zvenku): Jako co?
ŽENSKÝ HLAS (zvenku): Kdybych nešla poprvé na ten potrat…
MUŽSKÝ HLAS (zvenku): Ještě s tímhle zase začínej!
ŽENSKÝ HLAS (zvenku): Kdybys nebyl srab, kdybysme se vykašlali na ty tvoje strachy, 
na tvýho otce a na tvoje kámoše z ekonomky, tak jsme mohli mít normální dítě.
Ona se mu prudce sápe po obličeji.
ONA: Udělej mi dítě. Chci dítě, který něco vydrží, jako my.
ON: Jak se to dělá?
ONA: Ty nevíš?
ON: Když jsme se tady objevili, tak Alenka tady už byla…
ONA: Počkej, mám tady nahoře tu knížku… Jsem moc malá.
ON: Nejsi, jsi dokonalá.
ONA: Ano, ale na tu horní poličku jsem moc malá.
Podá jí knihu.
ONA: MO-JE-PRV-NÍ-OB-RÁZ-KO-VÁ-KNÍŽ-KA-O-NA-RO-ZE-NÍ. Koukni. Měli 
bychom se k sobě přitisknout a tady uprostřed se o sebe třít. Dokud se semínko z tvojí 
trubičky nedostane do mého břicha a nepustí kořínky.
ON: Jak zjistíme, že to funguje?
ONA (ukazuje na obrázek): Miminko se dostane ven z břicha spodem.
ON: Prckou?
ONA: Ne.
ON: Zad…
ONA: Tím mezi. Jak se tomu říká… “kantýna”, “latina”?
ON: “Angína”?
ONA: Nějak tak.
ON: Jak dlouho po tom tření miminko vyleze?
ONA: To záleží na ženě. Sousedce třeba miminko vylezlo strašně rychle metodou potratu. 
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ON: Vypadala dost naštvaně..
ONA: Ona je naštvaná pořád. Ona je nemocná, trpí naštvaností. (Otočí se ke stěně.) Jdi se 
léčit, ty krávo! Ty seš magooooor!
Buší do stěny.
ONA: Banda magorůůůů!
On si ji k sobě něžně přitáhne.
ON: Miláčku. Zapomeň na ně.
ONA: Přivadějí mě k šílenství.
ON: Ale no táááák. Pojď ke mně. Budeme se třít.
Mechanicky se třou, jejich těla jsou v pozoru.
ONA: Silněji. Když se člověk tře špatně, tak se miminko nepovede. To máš jako se 
sundáváním obtisků: přijde třeba o oko, o ucho, nebo třeba dokonce o jazyk. Musíme se 
třít silně a dlouho. Říkej mi takové ty sexy věci, co milenci říkají.
ON (tře se, tělo má přitom rovné jako I): Ehm… Máš hezkou plastiku?
ONA: Ještě.
ON: Nemáš žádné vrásky. Žádné chlupy. Nesmrdíš. Máš hezké lokty bez svraštěné 
kůže, hezká prsa bez bradavek. Jsi hladká. Úplně hladká, miluji tě…
MUŽSKÝ HLAS (zvenku): Alenko? Nebuď pořád zavřená v pokojíčku! Broučku, pojď dát 
tátovi pusu!
ONA (těm venku): Ne! Nechte mě být, já si chci hrát! (jemu) Oni neslyší. (těm venku) 
ŘÍKÁM, ŽE SI HRAJU! (jemu) Křičím, ale oni jsou snad hluší.
ŽENSKÝ HLAS (zvenku): Ty její barbíny… je jima úplně posedlá. Hodiny tam na ně s 
vyplazeným jazykem kouká a mlčí… to její mlčení je pekelný! Úplně se zavřela ve svým 
světě!
MUŽSKÝ HLAS (zvenku): Měli bysme ji vzít ven.
ŽENSKÝ HLAS (zvenku): Zase ji popadne amok…
MUŽSKÝ HLAS (zvenku): Počkám, až usne.
ON (odtáhne se od ní): Slyšels? Chtějí nás dostat od Alenky!
ONA: Schováme se do kufru!
ON: Ne, pojedeme s ní. Sbal kufry. Dělej!
ONA: Kam pojedeme?
ON: Do Barbie paláce. Tam je jacuzzi, golfové hřiště, prostě všechno, co potřebujeme.
ONA: Ach, Kene, já nevím, jestli… aby si o ni nedělali starosti.
ON (směje se): Ale prosím tě, že by si oni dělali starosti kvůli vlastní dceři? Ha, ha! 
Starosti?! Drahoušku! Ti budou rádi, když se toho problému zbaví! Go, go, go!
Barbie s Kenem strnou, ruce mají pokrčené v loktech. Pokoj překryje obrovský stín ruky.
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ČÁST II   
Stejný interiér. To, co původně zářilo pozlátkem, nyní nese stopy opotřebení lidským životem.
Pár je totožný, ale unavený, rozcuchaný a úplně obyčejně oblečený.

ON: Neskákej mi, kurva, do řeči!
ONA: Jestli vypustíš z pusy ještě JEDNO JEDINÝ slovo tak se přeříznu na půl KURVA a 
tobě budou na rukách viset dva kusy ze mě a zdi nám pocáká spousta krve a po zemi se 
budou válet vnitřnosti a játra a ty budeš muset vytírat litry žluče a moči Pomóóóóc panika 
PÁN totiž neví PÁN nikdy nevěděl PÁN se nikdy nenaučí kam uklízíme hadr na podlahu 
a já zatím budu odkapávat na parkety na podlaze a na sousedku pod náma a ten její syn 
co už zase cvičí na piáno ty svoje nekonečný debilní skladby si akorát dá pauzu a pomalu 
pomalinku se podívá nahoru takhle jako v těch hororovejch filmech a uvidí kaštanovo 
červenej kulatej flek na bílým stropě a přijedou policajti a šoupnou tě do vězení za 
všechno cos mi kdy řek i za to cos mi neřek cos mi vzal cos mi kdy udělal a cos ve mně 
udusil a naše holčička už nebude moct vydržet jak křičím já vím jo ty si myslíš že jako 
nevím že už to nedává že na ni mám špatnej vliv že se neumím krotit když bych se krotit 
měla a že kvůli mně prostě nikdy mluvit nebude když na ni budu řvát aby byla zticha 
áááá jó nedokážu přestat dokud nepřestane mluvit dokud ty budeš něco říkat dokud 
budu dýchat Budu křičet Budu křičet Budu křičet Budu křičet Budu křičet Budu křičet!
Jo.
Fajn.
Tak jo. Řekla jsem, co jsem říct chtěla. Už je to lepší. Těžkej den. Ne, ani se nehni, nebo mě 
to popadne znova.
ON (škrábe se na tváři): Kurva. Jak to, že se tebe vždycky stane takový monstrum? 
Myslíš, že bychom mohli pokračovat, aniž bychom se zase nedostali do těchhle 
nemožnejch stavů? Jen jsem říkal, pozor, nic nikomu nevnucuju… jenom jsem naznačoval, 
že “bych případně rád” dneska večer někam šel. Na chvilku bych zaskočil k Michelovým 
na tu jejich kolaudačku. Přijít trochu na jiný myšlenky. Neříkal jsem, že jdu. Jenom jsem se 
slušně zeptal.
Ale když teď řekneš, že někam jdeš ty, tak samozřejmě běž. Já tady s ní doma zůstanu.
ONA: Jdu.
ON: Výborně.
ONA: Už je to lepší.
ON: A ani ze mě nemusí bejt krvavej flek.
ONA: To byla metafora.
ON: To nebylo tak úplně zřejmý. Kam máš v plánu vyrazit?

LÉONORE CONFINO - PŘEKRÁSNÍ �10



ONA: Ještě jsem se nerozhodla.
Čekám, co kdo napíše.
Každopádně ale nemám nic na sebe, stalo se ze mě chodící pyžamo. Katastrofa.
ON: Proč si nevezmeš ten kabát ode mě?
ONA: To pončo z opičích chlupů?! Cokoli jen ne tuhlu hrůzu. Za tu zrůdnost bych tě měla 
spíš jít udat.
ON: Jsou lidi, kteří by ti za něj rvali ruce!
ONA: Je to ten nejhorší kabát, co mi kdo kdy dal.
ON: Fakt jo? To jako žes jich už dostala spoustu?
ONA: Rozhodně víc, než myšlíš.
On otevře ledničku. Něco ho zarazí.
ON: Ty píčo!
ONA: Ještě jednou mi něco takovýho řekneš a zničím tě.
ON (čelem k ledničce): Kde je moje šunka?
Já se fakt poseru přísahám se můžu v práci strhat a když přijdu domů tak mi ještě dodáš 
ty jsem si koupil patnáct deka tý italský šunky co stojí 230 babek kilo a dost jsem se těšil 
jak si doma po práci dám jeden pláteček představ si celej den jsem na to myslel ta šunka 
mi pomáhala překonat fakt dost nutkavej pocit zavřít se na hajzlíkách ve dvanáctým patře 
a vyhonit si ho!
ONA: Ty si ho honíš u vás ve firmě?!
ON: Stejně jako všichni.
Jenomže pak přijdu domů otevřu ledničku a italská šunka nikde ani kůžička NIC… o chuť 
k jídlu tě ty tvoje existenciální úzkosti zjevně nepřipravily!
ONA: Myslíš jako, že jsem tlustá? Tak to řekni!
ON: Néééééé tohle ani nezkoušej nehodlám riskovat sto let sexuálního ochlazení kvůli 
jedný sekundě pravdy jsi dokonalá nic na sobě neměň jenom mi přestaň sahat na moji 
šunku nebo si to hodím jsem snad kurva chlap ne chlupatej s pořádnýma břišákama moji 
prapředkové byli Kormaňonci takže tenhle život bez těla si rozhodně nezasloužím!
Když jsem v poledne ve Starbucksu obědval tuňákovej wrap tak jsem si na tom jejich 
prostírání (docela by mě zajímalo co je ve Starbucksu vedlo k tomu že začali dělat tyhle 
populárně-naučný prostírání) četl že ve středověku se tam kde jsou teď markodrapy v 
Défense pěstovaly brambory venkovani tam orali pole oslíma spřeženíma a starý páry 
tam žili společně až do smrti žádný deprimující odluky víš já chci taky něco zasadit 
koukat jak to roste pak sklidit úrodu sežrat ji a nakonec vysrat do dřevěnejch vlastnoručně 
nahoblovanejch pilin jo tak přesně takhle by měl můj život vypadat ale místo toho si tady 
holím chlupy nosím oblek ze 100% polyesteru co mě škrábe v podpaží o koulích ani 
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nemluvím musel jsem horko těžko vydolovat čtyři profily “digitálních marketérů” který z 
duše nenávidím pro šéfy který z duše nenávidím a když se vrátím domů tak zjistím že mi 
moje žena ukradla MOJI šunku.
Lovec hlav, headhunter, na papíře to vypadalo drsně, ale v reálu jsou to lovy beze zbraní, 
bez lesa, bez koně a bez kořisti.
Kdybych byl skutečnej lovec, co nosí domů skutečnou kořist, tak bych proti tomu byl 
úplný neviňátko.
ONA: Ale za tvůj posranej život já nemůžu.
ON: Ukradlas mi MOJI jedinou radost, kterou jsem si tak pěkně schoval za vyskládaný 
třešňový jogurty, který u nás z těch Yoplait košíků stejně nikdy nikdo nejí.
Můj život skončil.
ONA: Jo, když mi došlo, jak hluboko jsi klesnul, když sis schoval ten SVŮJ plátek šunky 
za jogurty, tak jsem ho snědla. Abych se ti pomstila.
ON: Tušil jsem, že to bude kdo s koho.
ONA: Zrůdo.
ON: Jsem jenom obyčejnej pěšák, poslední kolečko u vozu.
ONA: To já klidně vezmu úplně jakoukoli práci, než abych si tady nechala ničit život 
kvůli tomu problému, co by měl být taky tvůj.
ON: Přestaň o ní mluvit jako o problému. Může tě slyšet!
ONA: Má zavřené dveře. (směrem k pokojíčku) Alenko? Alenko? Nepřišla bys sem za námi? 
(k němu) Vidíš, když si hraje s těma barbínama, tak jsme jí úplně šumák.
ON: Naštěstí. Taky bych chtěl, aby mi bylo všechno okolo šumák.
ONA: Stavoval ses v té hračkárně?
ON: V osm večer už mají všude zavřeno.
ONA: To není pravda!
ON: Teď už s tím ale rozhodně nic nenadělám…
ONA: Když jsme si prohlížely ten katalog, tak ukázala prstem na “těhotnou Barbie” a 
dobrý dvě minuty se ani nehnula… a přitom na mě civěla a oči měla celý ubrečený. 
Přísahám, že mě pořádně zamrazilo.
ON: A dochází jí vůbec, že má narozeniny?
ONA: O to nejde. Chci na ni udělat dojem.
ON: “Udělat dojem.” To jsou teda výrazy…
ONA: Pořádně to oslavit.
ON (šeptá): Ozval se někdo?
ONA (šeptá): Ozval. Nikdo nepřijde.
ON (šeptá): Nikdo?!
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ONA (šeptá): Nikdo. Debilní výmluvy, večeře, odjezdy na víkend… A vlastně jo, Emilčina 
máma měla aspoň ty koule mi říct, že se její dcera naší Alenky bojí.
ON (šeptá): Kráva.
ONA (šeptá): Řekla jsem jí, že úkolem matky je učit svoji dceru toleranci k dětem, které 
jsou jiné, i když to vyžaduje jisté úsilí.
ON (šeptá): No a?
ONA (šeptá): Řekla, že v sedmi letech je ještě trochu brzo na “sociální oslavy”.
ON: To je ale kráva.
ONA: Tak přesně to jsem jí taky řekla.
Aspoň vidíš, co dělám, když ty jseš v práci.
ON: Někdo z nás musí pracovat a vydělávat.
ONA: Ty nepracuješ, ty před náma utíkáš.
ON: Nech toho. Nezačínej s tím zase. Když si najdeš líp placený místo, než mám já, tak 
dávám výpověď a zůstávám s ní doma.
ONA: Já už to tady nevydržím.
Potřebuju vypadnout.
Chybí mi statistiky.
Chybí mi šéf.
Já nejsem dělaná na domácí vzdělávání!
ON: Do týhle diskuse se odmítám znovu zapojovat.
ONA: Ještě jsme ten problém nevyřešili.
ON: Ten problém je ekonomickej. Takže matematika. Takže vyřešili.
ONA: JÁ SE DUSÍM! SLYŠÍŠ?
ON: Vzhledem k tomu, jak řveš, tak slyším.
ONA: Ale jestli se teda musím nejdřív pořádně ponížit, abych měla vůbec právo se o 
něčem bavit, tak…
ON: Fajn… tak povídej.
ONA: Mám ti vylízat koule, abys…
ON: Řekl jsem, povídej!
Ticho.
ONA: Poslouchám. Cos mi to chtěl říct?
ON: NIC! Tys se mnou chtěla něco řešit!
ONA: Ne. Ráda bych, abys převzal iniciativu a začal.
ON: ÁÁÁÁÁÁÁ!
ONA: Tak se ptej.
ON: Já už nemám žádný otázky!
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ONA: Koukej si nějaký vymyslet nebo se zabiju.
ON: OK. Takže začneme zase od začátku. Chceš se přestěhovat do menšího?
ONA: Copak jsme krysy?
ON: Na předměstí?
ONA: Když to nebude v Neuilly…
ON: Přestěhujeme se na venkov? Naučíme se ekologicky hospodařit…
ONA: Ale no tak.
ON: Prodáme auto?
ONA: V MHD chcípnu!
ON: Poprosíme rodiče, jestli nám pomůžou?
ONA: Nebudu se ponižovat.
ON: Chceš Alenku poslat do ústavu?
ONA: Copak si nepamatuješ, jak to s Alenkou v ústavu dopadlo? Jak byla poškrábaná?
ON: To radši chcípnu.
ONA: Na tom se shodnem.
ON: Takže co?!
ONA: Já nevím! Jenom jsem si o tom chtěla promluvit, nic víc!
ON: KURVA UŽ ALE K ČEMU TYDLE PITOMÝ DISKUSE VEDOU?!
ONA: JÁ SE DUSÍM.
ON: Tak co navrhuješ?!
ONA: Nic! Jen o tom chci mluvit, nic víc, musíme o tom mluvit!
Otevře kuchyňskou skříňku.
ON: Potřebuju panáka. (Vyndá láhev.) Dáš si?
ONA: Já spíš potřebuju vyvětrat, vyvětrat se, abych mohla myslet, mám úplně slepenej 
mozek, slepený plíce, dusím se, rozumíš?!
ON: Nerozumím, ale slyším… co budeš pít?!
ONA: Aha. Červené.
ON: No to asi ne, máme tady otevřené bílé.
Vytáhne z lednice láhev bílého.
ONA: Tak proč se ptáš?!!
ON: Ze slušnosti.
ONA: Za slušnosti? ZE SLUŠNOSTI? To už jsme klesli takhle hluboko? Ke SLUŠNOSTI?!
ON: SKLAPNI! (otevře kuchyňskou skříňku) My už nemáme ani skleničky?
ONA: Stačilo by vyprázdnit myčku.
ON: Kdo je na řadě?
ONA: Ani nevím.
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ON: Já taky ne. Rozpočítáme to?
ONA: OK. Eny-ky-be-ny-ky-ty-to-bu-deš-vyn-dá-vat-raz-dva-tři. Sorry.
ON: Ne, ne. Řeklas “eny-ky” a ne “e-ny-ky”, takže to je o slabiku víc, takže to je na tebe.
ONA: To myslíš vážně?
ON: Já se tý myčky ani nedotknu. Když už hrajeme tuhle hru, tak musíme pořádně 
dodržovat pravidla.
ONA: Jsi trapnej.
Ona pije bílé víno přímo z láhve.
On pije whisky přímo z láhve.
On láhev odloží a pozoruje ji.
ON: Potkal jsem ve Starbucksu jednoho chlápka. Kterýho dobře znáš.
ONA: Koho?
ON: Chvíli mi trvalo, než jsem ho poznal.
Obědval sám a stejně jako já se soustředil na prostírání s tím bramborovým polem.
ONA: KDO?
ON: Tvůj bejvalej.
ONA: Kterej?
ON: Hádej.
ONA: Hm… Thomas? Joseph? Andy? Sébastien? Lucas? Já nevím… Antonio? Vladislav? 
David T.? David G.? David M.?
ON: Kurva… Nemám si zajít pro kalendář?
ONA: KDO?!
ON: David Tuilon.
ONA: David?!
ON: Divný, co?
Oslovil jsem ho, mluvil jsem o tobě a pak jsem mu nabídl, že mu koupím dezert, protože 
po tom, co se stalo, jsem se přece jen cítil tak trochu provinile…
ONA: Poznal tě?
ON: Ne. Ale na tebe si pamatoval… na ten váš poslední večer v Pinocchiovi…
ONA: V Popelce.
ON: To je jedno. Ptal se, jesti o tobě něco vím, tak jsem se přiznal, že jsem si tě vzal a že 
spolu máme sedmiletou dceru…
ONA: Paráda.
ON: A víš, co mi na to řekl?
ONA: Netuším…
ON: Že nám to přeje.
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ONA: Fairplay.
ON: A že děkuje pánubohu, že tě opustil.
ONA (zaskočí jí): Aha.
ON: Že se tehdy cítil strašně provinile, že to udělal tak brutálně, zničehonic, venku, na 
rohu, na chodníku.
ONA: To ti řekl on.
ON: To mi řekl on, ano. S dortíkem v puse.
Ticho. On ji pozoruje.
ON: Tys mi řekla: “Kvůli tobě se s ním teď rozejdu a hned jsem zpátky.”
ONA: Hele, přece tady nebudeme znovu otevírat záležitost starou… deset let!
ON: A proč ne. Když tak ráda o věcech mluvíš.
ONA: Deset let! To už je promlčené.
ON: Ale tohle je TEN virus. Prapůvod toho všeho. Přesně takhle jsi to řekla a mě to 
přesvědčilo. Pamatuju si to naprosto přesně. Chvíli před půlnocí, na tanečním parketu u 
Pinocchia…
ONA: U Popelky…
ON: …přitiskla ses ke mně nohama a vůní a slovo od slova jsi řekla: “Za minutu otevřu 
támhlety dveře, půjdu za tím mužem v modrém kabátě, co kouří na chodníku, a až se 
vrátím, tak jsem ho opustila, kvůli vám.”
Říkal jsem si: “Wow, tak já mám na dosah pětihvězdičkovou holku, princeznu, která kvůli 
mně obětuje toho druhého; a to ten druhý není žádnej hej počkej. Připadám si jako ve 
filmu, který by moje máma mohla vidět klidně stokrát.”
A na tuhle lež jsem vsadil nejdůležitější kus svýho života, ten, ve kterým si člověk pořizuje 
děti, vyřizuje hypotéku a stává se obětí svých snů, co mu od té doby přestávají patřit.
Tys mi tenhle kus mýho života ukradla, stejně jako jsi mi ukradla moji šunku. To je úplně 
stejný jako s tím zkurveným lososem!
ONA: Šunka, losos, já asi ničemu nerozumím! Co tady zase meleš něco o lososovi?
ON: V osmdesátkách, když jsme byli malí, býval losos docela vzácnost, něco extra, třeba 
jako foie gras. A potom prásk ho, spustili masovou produkci a z lososa se stala ryba 
chudých, teď tím dokonce cpou děcka ve školních jídelnách. 
ONA: Nechápu, co to s tím má společného.
ON: Tys prošla stejným vývojem jako losos: zdevalvovalas.
ONA: Zdevalvovala?Já jsem tvoje žena, debile, ne investice na burze!
ON: Kdybych tenkrát věděl, že to byl on, kdo tě nechal, tak bych si dal o poznání víc 
práce, abych zjistil, co takovýho člověka vede k tomu, že ti dá kopačky venku v zimě na 
chodníku. Všechny naše dnešní problémy začaly právě tam.
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ONA: To by bylo nějaký moc jednoduchý. Náš problém má příčinu v něčem mnohem 
vážnějším.
ON: No to mi řekni, já totiž vůbec netuším.
ONA: Ale tušíš. A moc dobře.
Pauza.
ONA: Kdybych nešla poprvé na ten potrat.
ON: Ještě s tímhle zase začínej!
ONA: Kdybys nebyl srab, kdybysme se vykašlali na ty tvoje strachy, na tvýho otce a na 
tvoje kámoše z ekonomky, tak jsme mohli mít normální dítě.
ON: Už toho nech!
ONA: Kdybysme si to dítě nechali, nemuseli jsme pak po dvou letech mít Alenku a žili 
bysme jako normální lidi, měli bysme dítě, co normálně mluví, co spí a směje se, když ho 
lechtáš na chodidle!
ON: Já na to první dítě nebyl připravenej!
ONA: Protože ses připravoval na Alenku?
ON: Nemohl jsem vědět, že to bude Al… Kurva! Dej mi už pokoj! Já Alenku miluju. 
Miluju ji takovou, jaká je, i takovou, jaká není! A ty taky. Řekni to. ŘEKNI TO! TAK DĚLEJ, 
ŘEKNI TO!
Pořádně se napije vína.
ONA: Jo, mám ji ráda.
Pauza.
To sebe nenávidím. A čím víc nenávidím sebe, tím víc nenávidím tebe a čím víc nenávidím 
tebe, tím víc ji…
ON: Stop. (směrem do dětského pokoje) Alenko? Nebuď pořád zavřená v pokojíčku! 
Beruško, pojď dát tátovi pusu!
ONA: Ty její barbíny… je jima úplně posedlá. Hodiny tam na ně s vyplazeným jazykem 
kouká a mlčí… to její mlčení je pekelný! Úplně se zavřela ve svým světě!
ON: Měli bysme ji vzít ven.
ONA: Zase ji popadne amok…
ON: Počkám, až usne.
Ona se napije ze skleničky vína a přitom spolkne pilulku.
ON: Co to máš?
ONA: Antikoncepci.
ON: Nelži mi tady do očí.
ONA: Sedativa.
ON: A zapíjíš je alkoholem?
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ONA: To je poprvé.
ON: To mě má uklidnit?
ONA: No co, všichni je berou. A já je potřebuju. Abych zahnala ty záběry.
ON: Jaké záběry?
ONA: To je jedno.
ON: Jaké záběry??
ONA: Z televize… ukazovali tam toho anglického novináře… jak ho popravili. To si 
nedokážeš představit.
ON: Ale dokážu. To video kolovalo všude, i u nás v práci. Prostě to pusť z hlavy.
ONA: Ta hlava odseknutá od těla a ten poslední výraz, co zůstal v obličeji…
ON: Mysli na něco jiného.
ONA: Připadalo mi, jako bych se v tom viděla.
ON: Přeháníš.
ONA (hlas se jí zlomí): Člověka to poznamená, víš. To se nedá nikdy smazat.
ON: OK. Pojď ke mně.
Ona se nechá obejmout. Chvíle oddechu.
ONA: Napadlo tě někdy, že by to mohlo vidět nějaké dítě?
ON: Ne, to teda nenapadlo.
ONA: Mě taky ne…
Ticho. Vezme jí obličej do dlaní.
ON: Tváříš se nějak divně.
ONA: Ne, to nic není.
ON: Ale jo, něčeho se bojíš?
ONA: Ne, ničeho.
ON: Počkej, nechceš mi tím jako naznačit, že…
ONA: Ne!!!
ON: Takže Alenka to neviděla?
ONA: Ne!
ON: Úplně jsi mě vyděsila.
Ona položí hlavu na něj.
ONA: … Teda aspoň myslím.
On se od ní odtáhne.
ON: Tak VIDĚLA nebo NEVIDĚLA?
ONA: Mě to strašně moc mrzí všechno se to podělalo ona si sedla k televizi já ji zapnula 
šla jsem pro něco k pití a když jsem se vrátila tak ta hlava už byla useknutá.
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ON: To není možný!!! Ty seš ale kráva! Jen celýmu světu řekni, jaká seš kráva! (otočí se 
směrem k pokojíčku) ALENKO?
ONA: Počkej, nech toho! Já to zvládla: řekla jsem jí, že hrajou takovou hru na pana 
Bramboru, že “si sundávají části těla a zase je nasazují, sundávají, nasazují, sundávají, 
nasazují”!
Spolkne další pilulku sedativ.
ON: Na pana Bramboru?! Pan Brambora?!!!
ONA: Jednou stejně bude muset přijít na to, v jakém světě žije.
ON: To jako fakt? Ty se mi tady snažíš vysvětlit, proč je užitečný koukat se na usekávání 
hlav?
ONA: Aby si člověk mohl říct, že jeho život je… skvělej?
ON: Ty si vážně řekneš, že tvůj život je “skvělej”, když uvidíš, jak někomu useknou 
hlavu?
ONA (sedativa začínají působit): Já jsem ráda, že od toho mám odstup.
ON: Odstup? Právě jsi tady tvrdila, že to na tobě zanechalo stopy, který se nedají nikdy 
smazat.
ONA (tělo se jí uvolní): Oboje. Odstup, ale… se stopama.
Zvuk zaklapnutí dveří.
ON: Alenko? Beruško? ALENKO?
On vstane, jde k Alenčině pokojíčku.
Vrací se, je neklidný.
ON: U sebe v pokojíčku není.
ONA (povzneseně, nad věcí):Aha. Tak třeba šla na záchod?
On ji hledá, kde se dá. Ona se zvedá jako ve zpomaleném záběru..
ON (v panice): ALENKO!?
ONA (pomalu): Hraješ si na schovku, kočičko?
ON: Do háje. Kde je? ALENKO?
Hledá dál.
ONA (vlídně): Třeba někam odletěla.
ON (v panice): Počkej tady.
ONA (celá zpomalená): A co mám dělat? Co mám dělat? Nenechávej mě tady 
samotnou…
On odejde, klapnou dveře. Ona se dívá směrem ke dveřím.
ONA (naříkavě): Když tady nejsi, chybí mi text…
Pomalu se otočí do publika, upřeně se zahledí, tupě zírá, úsměv na půl úst, v očích slzy.
Dlouho.
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Hodně hodně.
On se vrací, je zadýchaný.
ON: Zavolej policii.
ONA: Policii?
ON: Copak ti nedochází, že zmizela?
ONA: Někdo ji přivede…
ON: A to si jako představuješ jak… Vždyť ona ani neumí říct, jak se jmenuje!!! Volej!
ONA (špatně artikuluje): To nezvládnu… mám úplně gumové prsty…
ON: Do prdele! Tohle mi nedělej!
ONA: Přestávám cítit svoje tělo.
ON: Já tě potřebuju!
On se hrne ke svému kabátu, vytáhne kartičku pojištěnce a pytlíček s bílým práškem. Jeho obsah 
vysype na stůl.
ON: Dělej, dej si.
ONA (užasle): Óóóóóó… Co to je?
ON: Vyprošťovák…
Bere do ruky telefon, Vytáčí číslo.
ONA: To bereš u vás ve firmě?
ON: Stejně jako všichni. (Do telefonu. V panice.) Ano, chci nahlásit útěk. […] Sedmiletá 
holčička, Alenka Garcia. […] Byla doma a už není. […] Otec, ano. […] Ne, prostě není ve 
svém pokoji. Prohledali jsme celý byt, nikde není. […] Jak je oblečená? (K ní.) Jak je 
oblečená?
ONA (nepřítomně zírá na kokain): Cože?
ON: Co měla na sobě?!
ONA: Já ti ani nevím.
ON: Jak jako že nevíš?!
ONA: Možná nějaké pyžamo…
ON (ukáže na kokain): Dělej!!!
Ona si neobratně šňupne. Má toho plný nos.
ON (do telefonu): Možná pyžamo s bílýma králíkama. Určitě si taky vzala Kena a 
Barbie, ty s sebou nosí úplně pořád…
ONA (hodně nahlas): Ty vole… TO JE FAKT KOKAIN!
ON (jde kousek dál, chytí se rukama za hlavu): Do háje!
Cože? Zvláštní znamení? No, ano. Upřímně řečeno, ona má zvláštních znamení docela 
dost. Je to takové dost… zvláštní dítě, rozumíte?
Ona energicky přechází po obývacím pokoji sem a tam.
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ON: Ona… ona nemluví… […] Ne, není němá, prostě jenom přestala mluvit. Jinak si 
taky ráda lehá na zem na přechodech pro chodce, kouše do zámků na kola, má panickou 
hrůzu ze zvuku rozbitého skla a chodí jako ve stavu beztíže, jako kosmonautka, jako by 
byla na měsíci, chápete?
Ona se zastaví a hlasitě pláče.
ON (snaží se soustředit; do telefonu): Světlé vlasy, zelené oči, pihy a…
Její telefon začne zvonit.
ONA (pláče, přijme hovor): Marie? Nedokážeš si představit, co se nám právě stalo, 
Alenka…
ON (do telefonu): …mívá takový neklidný výraz ve tváři… chudinka malá, moc vás 
prosím, musíte ji…
ONA (rozechvěle do telefonu): K tobě? Kdy jako?! (K němu.) Je u Marie. (Marii) Jak na 
tom je??!
ON (do telefonu): Už je to v pořádku, našla se. […] U sestry mojí ženy. Zapomeňte na to. 
[…] Ne, díky, to bude v pořádku. (Zavěsí.)
ONA (do telefonu, chvěje se jí hlas): To není možné! […] Co ti řekla?
(K němu.) Promluvila.
ON: Blbost.
Dá si zbytek lajny na stole.
ONA (rozechvěle): Aha, opravdu? Jseš si jistá? […] Ale vždyť je to naše dcera, nemůže od 
nás jen tak odejít jako…
ON (sebere jí telefon):Ahoj, Marie. […] Jo, to jsem já. Jak jako že mluví? […] Počkej, několik 
měsíců neotevřela pusu, takže si ty svoje proroctví lesbický Johanky z Arku můžeš někam 
strčit. Jedu pro ní. […] “Líp jí bude u tebe?” Dovol, abych se zasmál. […] Máš doma její 
léky? Čokolupínky? Její oblíbený obrázky? Kdo si myslíš, že jseš? Vždyť ty nemáš ani 
televizi! Ty jseš turistka, moje milá. Máš snad děti? Vidělas někdy porodní sál, placentu a 
všechen ten bordel kolem? Ne, ne, ty víš kulový. A nikdy to nepochopíš.
ONA (k němu): Co blbneš?
ON (do telefonu): Zlej? Tobě přijdu zlej? Kdo tady drží moji dceru jako rukojmí? No, 
kdo? […] Ne, ty tady o ničem nerozhoduješ. To víš, že jo, a co jí tak asi dáš, když bude mít 
záchvat? Když si do krve rozškrábe tvářičky, protože rozbiješ skleničku? […] “ŽE SE ASI 
NEUMÍM OVLÁDAT?” ZOPAKUJ TO! […] NE, JÁ SE UKLIDŇOVAT NEHODLÁM. Jak 
dlouho bys vydržela ty s dítětem, který sedm let nespí? Přijdu ti desetkrát za noc řvát 
megafonem do ucha a uvidíme, jestli pořád budeš chtít poslouchat moje ezo bio rady a 
hned uvidíme, jestli mi ty esenciální olejíčky nechrstneš do ksichtu.
ONA: Prosím tě, uklidni se…
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ON (do telefonu): Dobře mě poslouchej, Marie. Jestli ji sem do půl nepřivedeš, jestli v 
půl neuslyším zvonek u dveří, volám policii a řeknu jim, že ji týráš. Jasný?
ONA: Panebože!
ON: Prosím? Co že jí řekneš? Dej mi ji. Drž kurva hubu a dej mi.
ONA: Prosím tě…
ON (křičí do telefonu): Chci mluvit se svojí dcerou! Dej mi ji nebo ti jednu vra… Haló? 
Alenko? Jsi tam, holčičko?
Ano, slyším, jak dýcháš. To bude dobrý, lásko. Dýchej, pomalu jako já (dýchá se mu dost 
špatně).
Zlatíčko jestli to teda dobře chápu potřebovala ses trochu nadýchat čerstvého vzduchu jo 
procházky v noci jsou parádní já to taky miluju jen tak se procházet nočním městem když 
je úplněk ale když ti je sedm roků tak se musíš zeptat jestli… Promiň? Tys… Tys něco 
říkala… Počkej, tys s ní mluvila?!?
(k ní, natěšeně) Ona mluví! Ona něco řekla, to je neuvěřitelný!
ONA: Co říkala?!
ON (do telefonu): Zlatíčko, taťka ti úplně dobře nerozuměl, mohla bys to zopakovat? 
Nemusíš pospíchat. […] (něco ho zdrtí) Ja… Jak to myslíš “VRÁTIT TĚ”?
Ale my tě nemůžeme “vrátit”, ty jsi přece naše malá Alenka! Komu bysme tě vraceli, kam? 
[…] Do říše divů?! […] Aby ti královna usekla hlavu!!? Ale… To neexistuje! My jsme si tě 
nevzali z říše divů, to je vymyšlený svět… a v opravdovém světě si lidi hlavy nesekají… 
(nenávistně se podívá na svoji ženu) Pověz mi, tyhle nápady ti poradil pan brambora v 
televizi?
Ona sklopí oči.
ON: Alenko? Alenko?
Ne, Marie, ještě jsem neskončil, dala bys mi ji ještě k telefonu? […] DEJ jí KURVA ten 
telefon NA UCHO! […] Přestaň mi říkat, abych se uklidnil. JÁ JSEM KLIDNEJ! JÁ JSEM 
KLIDNEJ, ŽE KLIDNĚJŠÍ BEJT NEMŮŽU! DOPRDELE, VY JSTE V TÝ VAŠÍ RODINĚ 
POŠAHANÝ ÚPLNĚ VŠICHNI!
Odhodí telefon, vezme do ruky taburet a praští s ním o jídelní stůl. Začně hrát elektro-rock.
ON: ZKURVENĚ ZKURVENÝ DUŠEVNÍÍÍÍ CHOROBYYYY!
ONA (zvedne telefon, je roztřesená): Marie? Zavolám ti později. Dávej na ni pozor. Řekni jí, 
že se to spraví. Jo, že se to spraví. Řekni jí, že ji miluju. Že ji milujeme.
Stroboskop. Ohlušující elektro-rock. On zdemoluje celý pokoj.

TMA 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ČÁST III   
Mihotavé světlo. Všechno jako po výbuchu. Zpřevracený nábytek.
On neúnavně buší hlavou do jídelního stolu. Na druhé straně stolu si ona prohlíží zkázu.

ONA (bledá, vezme do ruky střep z rozbitého talíře):
Zůstalo tady vůbec něco, co není rozbité?
Pod tou kupou bordelu,
odpadků,
střepů,
urážek,
výčitek,
výstupů,
lží,
podezírání,
ubohostí,
únavy,
nudy,
Pod všemi těmi našimi monitory,
našimi kávičkami,
našimi cigáry,
našimi dietami,
našimi seriály,
první, druhou, třetí, čtvrtou sezónou…
Pod všemi těmi našimi odjezdy,
zpožděními,
opomenutími,
omluvami,
maskami…
Pod vším tím nedostatkem času,
financí,
nápadů,
energie,
naděje,
pod vším tím naším strachem, že se rozejdeme,
že si poděláme životy,
že se nám vytratí láska,
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že příliš rychle zestárneme,
že budeme muset platit dva nájmy,
že si pohoršíme lidsky,
duševně,
fyzicky;
Řekni mi,
Zbylo z toho aspoň něco? Co tady ještě vůbec zbylo?
Jak to vypadá? K čemu to je? Tak řekni!
ON (nepřestává tlouct hlavou): Cože? Mluvilas se mnou?
ONA: Ne. Jen mě zajímalo, jak dlouho ještě hodláš mlátit tou hlavou o stůl. Tomu ubrusu 
to dvakrát neprospívá.
ON: Dokud mi neupadne.
ONA: Koukám se na tebe.
ON: Kolik máš v sobě lásky? Deset deka? Patnáct deka?
ONA: Tolik vážil ten tvůj plátek šunky?
ON: Nebudeš na tu moji šunku aspoň trochu žárlit?
ONA: Chceš mě kvůli ní opustit?
ON: Napadlo mě to. Ale asi bychom to těžko vysvětlovali našim. A co ty? Co ta tvoje 
nenávist? Pořád jste spolu?
ONA: Aspoň někdy mě někdo dokáže potěšit.
ON: To je co říct. Kdy to mezi váma vlastně začalo?
Ona vyleze na stůl, lehne si před něj, smyslně roztáhne nohy, usměje se na něj a pak mu bez 
varování stiskne nohama obličej.
ONA: “Tlačte, maminko, nebrečte, tatínek tady bude každou chvíli, tlačte, oni nakonec 
vždycky přijdou, ne, nepřestávejte, maminko, vaše miminko vás potřebuje, tlačte, 
vykašlete se na ty dveře, soustřeďte se na miminko, dýchejte, tlačte, dýchejte, tlačte, 
áááááááááááááá!”
Klidně zase sleze ze stolu.
Asi tak. S mojí nenávistí jsme si začali přesně tehdy.
ON: Ukazoval jsem ti přece potvrzení od toho technika.
ONA: V tom potvrzení je uvedený přesný čas, kdy tě dostali ven. Ne v kolik se ten výtah 
zaseknul.
ON: Ten výtah se zaseknul těsně potom, co jsem dostal tvoji zprávu.
ONA: Jel jsi nahoru nebo dolu?
ON: Co to zase vymejšlíš?
ONA: Jen mě to zajímá.
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ON: Jel jsem nahoru…
ONA: Proč jsi jel nahoru, když jsi měl jet za mnou do porodnice?
ON: Abych si vzal svoje věci ve dvanáctým!
ONA: A proč jsi mi o tom nedal vědět?
ON: Nedělej blbou, ve výtahu přece není signál!
ONA: Když jsem volala na ústřednu, tak nikdo o žádném zaseknutém výtahu nemluvil.
ON: Ty holky na ústředně… to jsou děsný krávy!
ONA: Jak dlouho jsi tam zůstal?
ON: Pět hodin. Pět hodin pekla, křičel jsem, mlátil hlavou o stěnu, trpěl jsem za tebe, v 
duchu ti pomáhal tlačit! Na Alenčinu hlavu, přísahám.
ONA: Na Alenčinu hlavu ne.
ON: Tak na svoji.
ONA: To by šlo.
Pauza.
ONA: Tvoje matka taky rodila sama.
ON: Jo. Táta hned skočil na letadlo, ale…
ONA: Letadlo se zaseklo v Ženevě. Technický problém…
ON: To prokletí se dědí z otce na syna, co jinýho ti na to můžu říct!
ONA: Podle tvojí matky to letiště i Swiss Air popřeli.
Nahradila bych “prokletí” za “panickou hrůzu”.
ON: Jako fakt? Páni! A panická hrůza z čeho, jestli se můžu ptát?
ONA: Ze života.
On se rozesměje.
ONA: Zavolej svýmu tátovi a zeptej se, proč zapomněl na tvoje včerejší narozeniny.
ON: Přeskočilo ti nebo co, vždyť je duben! Narozeniny jsem měl čtyři měsíce zpátky!
ONA: A popřál ti před těmi čtyřmi měsíci?
ON: Ne! A je mi to fuk! Prostě zapomněl, a co.
ONA: Ne, ne, nezapomněl. Za celých deset let jsem si nevšimla, že by ti otec někdy popřál 
k narozeninám. Radši si tohle datum vymazal z paměti. Protože v den, kdy ses narodil, se 
úplně posral strachy z toho, jak se ten novej život vším tím křikem, plodovou vodou a 
krví hlásil o slovo.
ON: Takže ty si myslíš, že můj otec nezná datum mýho narození?
ONA: Zavolej mu. Zavolej mu a zeptej se, proč ti nepopřál k tvým VČEREJŠÍM 
narozeninám.
ON: Ty jseš fakt nemocná.
Ona na svém telefonu vytáčí číslo.
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ONA: Zeptej se. A jestli se neomluví, že na ty tvoje včerejší narozeniny zapomněl, tak ti ho 
celej příští měsíc každej večer vykouřím.
ON: Tři měsíce…
ONA: Platí.
Ona mu podává telefon. On zaváhá.
ON (jako malý kluk): Ahoj, tati. To jsem já. […] Jo… já, Benjamin! […] Můžem to klidně 
típnout, jestli se ti to… […] OK. Hele, tak mě napadlo, neber to jako výčitku, jo, to vůbec, 
ale… víš, tati, hele, nezapomněls takhle náhodou včera na moje narozky? […] Ale ne, NE, 
neomlouvej se!!! Čtyřiadvacet hodin, co to je, nikdo přece neumřel, že jo… […] To je úplně 
v pohodě! […] Dík, tati. To mám radost. […] Taky tě mám rád.
Zavěsí. Mračí se.
ONA: Takže? Co ten výtah?
ON: Tebe baví to hovno rozmazávat, co? Jestli se v tom ale chceš šťourat, tak bych ti 
připomněl, že na naší svatbě ses dobrý dvě minuty rozmýšlela, než jsi řekla ANO.
ONA: To máš pravdu, váhala jsem.
ON: Ponížení úplně před všema.
ONA: To je pravda. Tváří v tvář Kristu jsem přišla o všechno.
ON: Tak moji rodiče to celý zacálujou, ale ona “přijde o všechno”!
ONA: Dobře, uznávám.
ON: Víš přece, že moje sestra z toho měla žaludeční vředy.
ONA: A tvoje matka lupénku, já vím. Je mi to líto, kvůli nim, kvůli tobě. Tak zaseknul ses 
v tom výtahu nebo ne?
ON: Tys mi ale zase lhala o Davidovi Tuilonovi.
ONA: Máš pravdu, lhala.
ON: Odhodil tě jako starej nepotřebnej krám.
ONA: Jo, jako starej nepotřebnej krám. Opravdu se ten výtah zaseknul, když jsem rodila?
ON: Ten potrat mě mrzí, ale když jsme se potkali, tak jsi každý druhý den zapomínala 
brát antikoncepci, takže asi není úplně důvod fňukat.
ONA: Máš pravdu. Každý druhý den. Není důvod fňukat.
Pověz mi, jak to bylo s tím výtahem, lásko.
Potřebuju to vědět.
On se celý třese.
ON: Zůstat jsem tam trčet, tak to prostě je! Jak ti to mám ještě odpřísáhnout?! Nastoupil 
jsem, dveře se zavřely a… a… 
ONA: Pokračuj.
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ON (třese se): Prst mi okamžitě vystřelil na tlačítko nouzového zastavení, ani nevím proč, 
vystřelil a mačkal, jako by byl na tom tlačítku přilepený, asi potem se tam přilepil, jak 
jsem se potil, nedokázal jsem ho odtrhnout, nemohl jsem odolat, prostě jsem ten zasranej 
čudlík mačkal a mačkal a modlil se, hlavně ať zůstanu v bezpečí týhle dokonalý bedny do 
konce svýho života…
ONA: Tak lovec, jo? Rozsévač? Mně kuchají břicho, aby pomohli na svět novýmu životu, 
který jsi tam TY zasadil, ale ty se radši sám dobrovolně zavřeš do železný bedny v tý vaší 
agentuře. Pěknej lovec.
On pláče.
ON: Promiň… promiňte mi to oba… prosím, odpusť mi to…
Dlouhá pauza.
ONA: Pojď sem.
ON (nedůvěřivě): Co máš v plánu??
Ona ho pohladí po tváři, obejme ho. On se nechá.
ON: Já to tady dám všechno do pořádku. Všechen ten bordel… uklidím to.
ONA: Myslím, že bude lepší nechat to tak, jak to je. Tohle je interiér, který k nám pasuje.
Pauza.
ON: Víš, když jsem to tady demoloval, tak mi to dělalo neskutečně dobře. 
ONA: Všimla jsem si. (Pauza.) A mně zase dělalo dobře dívat se na tebe, jak to tady 
demoluješ.
Pauza.
ONA: Pral ses někdy?
ON: Fyzicky? Vlastně ani ne. Ty jo?
ONA: Já taky ne.
Pauza.
Už sis někdy sáhnul na mrtvolu? Myslím jako vlastníma rukama.
ON: Nikdy.
ONA: Já taky ne.
A taky jsem nikdy doopravdy netrpěla hlady. Ani žízní. Nikdy jsem nemrzla. Taky jsem 
nikdy nezabila, neoškubala, ani nevykuchala žádný zvíře, co se jí.
ON: Já taky ne.
ONA: Nikdo nás nikdy nepřipravil na to, že budeme trpět.
Pamatuješ si na ty statistiky hvězd ze střední?
ON: Měl bych?
ONA: Většina z nich se dožije sotva padesátky. Sebevraždy, infarkty, deprese. Hvězdy na 
střední nemusejí bojovat s akné, s odstávajícíma ušima, s odsedáváním v jídelně… a když 
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dospějí a objeví se před nima sebemenší problémy, tak to tyhle Barbíny a Kenové radši 
rovnou zabalí, zatímco někdejší ošklivky to začnou teprve pomalu rozbalovat.
Ticho.
ONA: Tys byl na střední za hvězdu, ne?
ON: No… stručně řečeno byl. A ty?
ONA: Taky.
ON: Byl jsem hezoun.
ONA: Já byla kráska.
ON: Byl jsem překrásnej.
ONA: Byla jsem překrásná.
ON: Byl jsem cool.
ONA: Byla jsem oblíbená.
ON: Já oblíbenej frajer.
ONA: Já byla předsedkyně třídy a kouřila jsem.
ON: Já byl předseda třídy A TAKY jsem hrál na basu v rockový kapele.
Pauza.
ONA: Měli bychom se připravit, že před sebou máme dost krátký život.
ON: Myslíš, že umřeme společně?
ONA: Ne. Nejdřív se rozvedeme.
ON: Nedá se s tím ještě něco dělat?
ONA: Nedá, to je statistika.
ON: Škoda.
ONA: Garantuju ti, že takhle ve městě, v jednadvacátém století to je hotová věc: jsme 
předurčení k rozchodu. Každý se na to musí připravit… všechno je dané, spočítané, 
vklady, náklady, zisky, ztráty… každého čeká velké zúčtování.
Podívej se na nás: smrdíme půjčkami. Nikdy jsme se jeden druhému doopravdy nedali, 
jenom jsme se vzájemně zapůjčili. Alenka si dokonce myslí, že ji zase někdy vrátíme…
Jsme rodinný podnik. Ne rodina.
ON: Já nic nerozpočítávám.
ONA: Ale prosím tě. Vem si třeba jenom naši postel. Můžeš mi říct, jak si ji rozdělíme, až 
se rozejdeme?
ON: To máš jednoduchý. Matrace je tvoje.
ONA: Rošt je tvůj.
ON: Rám postele, rodiče.
ONA: Polštáře, tvoje sestra.
ON: Kromě toho pod hlavu, ten dostane babička.
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ONA: Peřina, my dva.
ON: Povlečení, ty.
Pauza.
ONA: Tak vidíš, není to žádná postel. Ale časovaná bomba.
ON: Kdybysme se rozešli, tak ti ji nechám.
ONA: Jako fakt?
ON: Čestný slovo.
ONA: Čestný jo? To zrovna!
ON: V týhle posteli jsme počali Alenku. Nehodlám ji nijak dělit na půl.
ONA: Hodnej, paráda. To se mi líbí.
ON: Co blbneš, co tím chceš říct… nejsme snad psi, ne?
ONA: Když myslíš.
Pauza.
ON: Něco jinýho by samozřejmě bylo, kdybys mi řekla, že v ní někdy byl nějakej cizí 
chlap.
ONA: Za koho mě máš?
ON: Jen se ptám.
ONA: Co si o mně myslíš?
Znepokojeně ji pozoruje.
ON: Docela často si kladu jednu otázku: masturbuješ v ní někdy?
ONA: Nemusíme si snad…
ON: Nic nemusíme, jenom si povídáme. Přijde mi, že jsme docela v klidu, ne? Nebo 
tobě snad připadá, že nejsme v klidu?
ONA: Ale jo. Jen je to šílený.
ON: Takže co.
ONA: Takže ty bys chtěl vědět, jestli si tady… na posteli.
ON: Zajímá mě to.
ONA: Ano. Někdy jo.
ON: Na koho myslíš?
ONA: Prosím?
ON: Máš problémy s ušima? Na koho jsi při tom myslela?
ONA: Na nikoho! Vůbec! Na… na tebe.
ON: Ale mě by zajímalo, jestli na nikoho nebo na mě.
ONA: Na tebe.
ON: Blbost. Kdybys myslela na mě, tak by sis pak se mnou chtěla šukat, když se 
potkáme spolu doma.
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ONA: Ale to je něco úplně jiného…
ON: Jak to?
ONA: Protože tady teď mluvíme o fantazii. A moje fantazie, to jsi ty, ale nejsi to tak úplně 
ty.
ON: Co je na mě jinak?
ONA: Nejsem si jistá, jestli nám to pomůže se někam posunout.
ON (nucený úsměv): Já tě neukousnu! Jsme přece dospělí!
ONA: Často si představuju, že… že vás je víc.
ON: Zajímavý. S kým tam jsem? Můžu vědět?
ONA: S nikým! Jsi to pořád ty… jenom víckrát. Je tě prostě víc.
ON: Ty šukáš s několika mýma “JÁ”? Nic tak perverzního jsem v životě neslyšel!
ONA: Ty ses ptal!
ON: Mohlas mi říct, že si představuješ, jak šukáš se mnou a nějakým kámošem, nebo já s 
tebou a s trpaslicí, ale takhle, to si jako mám vymyslet nějaký svoje dvojče! Úplně vážně 
by mě ale zajímalo, jestli tě vzrušuje, když mě takhle ztrapňuješ?!
ONA: Já po tobě ale nic takovýho nechci! Pojď, vykašleme se na to! Na co myslíš ty, když 
si ho honíš na záchodech u vás ve firmě? 
ON: S tou postelí se můžeš pěkně rozloučit, ti ji nedám ani náhodou. Nehodlám dát 
svoje hnízdečko kurvě, co se mi za zády peleší s několika mýma “JÁ”.
ONA (vybuchne smíchy): Takže se se mnou rozcházíš?
ON: Ano.
Rázem jí ztuhnou rysy.
ONA: Tak to teda ne. Já se rozcházím s tebou.
ON: Super. To zní ještě líp.
Pauza.
ONA: Tak ne. Beru zpět. Odmítám být za tu zlou.
ON: Já taky odmítám hrát “toho zlýho”.
ONA: Nádhera!
Pauza.
ON: Výborně.
Tak nám nezbývá, než si to říct nastejno.
Počítám do tří a rozejdeme se.
Nikdo nebude kat, nikdo nebude oběť.
ONA: To je teda síla. Když určuješ pravidla, tak získáváš převahu. Ale jo, je to tak. Navíc 
ses se mnou rozešel už před minutou.
ON: Copak jsi to tak sama nechtěla?!
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ONA: Ne. Já chci, abychom se rozešli po vzájemné dohodě.
ON: Pro mě za mě. Jenom to rozdýchávám. Co navrhuješ?
ONA: Můj návrh je, že se budeme dívat vzájemně do očí a vycítíme správný okamžik, 
abychom najednou provedli “tu věc, o které se nemluví”.
ON: Jseš blázen, víš to, viď?
ONA: Připravenej?
ON: Připravenej.
Dlouze se na sebe dívají.
Na nic se nezmůžou.
Hodně dlouho.
ON: Tak vidíš, nám se podaří zvorat i vlastní rozchod.
Povzdechnou si, jsou naměko, chtějí se obejmout, ale zazvoní telefon. Ona ho rychle zvedne.
ONA: Stalo se něco, dostala záchvat? […] Jakou polívku? Polívku s čím? […] Se 
zeleninou?!! […] Ne, nic, to je v pořádku, úplně v pořádku. Na spaní jí dej 10 ml Nopronu, 
jinak bude vzhůru do noci… […] Už spí? Jen tak, bez ničeho? […] Ne, to samozřejmě ji 
nechej spát. To není možný. To není možný. Nebrečím, ne, teda myslím, že ne. Jen jsem 
taková trochu… zmatená… […] Moc nám chybí, víš? […]
Jo, potřebuju slyšet, že to víš. […] Děkuju. […] Jo, čas na sebe, to jo… konstruktivně 
(rozhlédne se kolem sebe), ano, konstruktivně, to je to správné slovo… […] Já taky. Dej ji za 
nás pusu a velké obejmutí, až se vzbudí.
Zavěsí.
ONA: Ona mluví.
Ona spí.
Ona snědla zeleninovou polívku.
Žádný záchvat.
Žádný léky.
V pohodě.
Všechno je v pohodě.
ON: Bez nás.
ONA: Bez nás.
Pauza.
ON: Nedokážu si vzpomenout, kdy naposledy jsem se cítil užitečný.
Oba přemýšlejí.
ONA: Vzpomínáš na tu holku před pár lety, jak byla opilá, v bezvědomí, ležela na 
chodníku ve svých zvratcích?
ON: Jo.
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ONA: To je jedna z mých nejlepších vzpomínek s tebou.
ON: Jak to myslíš?
ONA: My dva, společně jako tým, tys jí dal kolena pod hlavu, já ruce na nohy, mluvili 
jsme na ni, říkali, ať se nebojí, že jí pomůžeme, že sanitka je na cestě… Ten boj o život byl 
tak úžasný.
Když se probrala, tak jsem ji chtěla zase omráčit - jo, já vím, že to není dobrý -, ale nejradši 
bych jí byla omráčila, jenom aby zůstala v bezvědomí navěky…
ON (povzdechne si): Já taky.
Oba se rozesmějí.
Oba se rozpláčou.
ONA: Proč nezvládneme probrat naši vlastní dceru?
ON: Protože jsme v bezvědomí.
ONA: Chceš se probrat?
ON: Chci. Tohle už dlouho nezvydržím. A ty? 
ONA (pláče): Propadli jsem se tak hluboko. Jsem vyčerpaná do zásoby. Abychom se z toho 
vyhrabali, museli bychom se stát úplným opakem sebe sama. Dostat se na druhou stranu, 
projít za zrcadlo.
ON: Cos to teď říkala?
ONA: Že jsem vyčerpaná do zásoby.
ON: Ne, na to sere pes… to potom!!!
ONA: Stát se opakem sebe sama? Projít za zrcadlo…?
ON: Znáš pokračování Alenky v říši divů?!
ONA: To nemá pokračování.
ON: Ale jo, má, Lewis Carroll napsal pokračování, který se jmenuje “v říši za zrcadlem”. 
Alenka tam žije ve světě, který je naruby! Všechno je tam naopak! Když chce jít do 
zahrady, musí jít od ní pryč. Když má žízeň, musí sníst vysušenej dortík. To jsme přesně 
my! Jestli chceme Alenku najít, musíme na druhou stranu, za zrcadlo. Vymyslet, vyprávět, 
udělat přesný opak sebe sama. Přesný opak zrůd, které z nás naše všední rutina udělala. 
Říkat ano místo ne, velký místo malý, krásný místo ošklivý.
ONA: Na sílu?
ON: Jo, na sílu. Musíme se donutit, hodně, silou.
Například. Když budu mít neodolatelnou potřebu ti dát facku, donutím se, ze všech sil, 
abych tě něžně pohladil. Takhle.
ONA: To je pěkná pitomost… Teď si myslím, žes mi chtěl dát facku.
ON:  A teď?
ONA: Teď je to trochu lepší.
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ON: Teď ty. Řekni mi přesný opak toho, co si myslíš.
ONA: Hm… fajn. Dneska večer vypadáš neobyčejně spokojeně, lásko.
ON: Děkuju. Já ti zase řeknu, že čas a únava na tobě vůbec, ale vůbec nejsou znát.
ONA: To víš, jsem plná radosti ze života: ty jsi takové moje africké sluníčko! S tebou se 
každý den nasměju, až mě z toho bolí břicho.
ON: Ty jsi moje víla. To mateřství ti svědčí, nádherně jsi rozkvetla. Alenka má štěstí, že 
tě má. A to ani nemluvím o všem tom intelektuálním zázemí, které jí dennodenně dáváš.
ONA: Ale to všechno jsi mě naučil ty, to je zásluha tvojí erudice získané těmi lety studia 
na ekonomce. Tvůj mozek je mocné afrodisiakum. Strašně moc tě chci.
ON: Zase?! Ty máš ale apetit! Ty jsi nadržená! Nejsi unavená, když šukáme desetkrát 
denně?
ONA (jde k němu blíž, obejme ho): Nejsem. Takový péro jako ty, nikdo nemá. Nikdo s ním 
neumí dělat takový věci jako ty. 
ON (neví coby): Aha, fakt, jo? Tos… moment, počkej, myslelas to upřímně?
ONA (příblíží se k němu, pohladí ho): Naprosto upřímně. Copak bych mohla nebýt 
upřímná k tak pozornému milenci? Často mívám strach, abych se neudělala ještě dřív, než 
se mě vůbec dotkneš.
ON: Jo… jako fakt?
ONA: Mimochodem, nikdy jsem tě nepodvedla, nikdy, protože tys vždycky věděl, kam 
sáhnout, abych dostala všechno, co mi třeba chybělo.
ON: Palec nahoru. Počkej. Pořád hrajeme tu hru, jo?
Ona se rozesměje.
ON: Rozesmálo tě to?
ONA (směje se): Rozplakalo mě to.
ON (láskyplně): Já tě nenávidím.
ONA: Já tě taky nenávidím.
ON: Můžeš mi to říct, prosím, ještě jednou, strašně dlouho jsem to už neslyšel…
ONA (zamilovaně): Nenávidím tě nenávidím tě nenávidím tě.
ON: Pojď, dej mi pusu.
Ona mu dá pořádnou facku.
On jí facku vrátí.
Ona mu dá další.
ON: Děkuju.
ONA: Já děkuju tobě.
ON: Jsi krásná.
ONA: Ty jsi krásnej.
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ON: Jsi překrásná.
ONA: Jsi překrásnej.
ON: Jsme překrásní. No jo, jsme holt strašně krásní! Tak co? Odpověz!
ONA: No, víš… abych pravdu řekla, vlastně ses mě na nic nezeptal.
ON: Promiň, moc se omlouvám.
ONA: Nic se neděje.
ON: Upřímně řečeno, nevím, na co bych se tě měl ptát.
ONA: Když má člověk dokonalý život, tak už se na nic ptát nemusí.
ON: Přesně.
ONA: Nechceš si jít trochu odpočinout? Od chvíle, co ses vrátil domů z práce, jsme hodně 
diskutovali a tak..
On se k ní přiblíží, ona ho chytí kolem pasu.
ON: S tebou nejsem unavený nikdy.
ONA: Když má člověk rodinu, tak není nikdy unavený, je to tak?
ON: Miluju tě.
ONA: Já tebe taky.
ON: Akorát… Hrajem pořád tu hru nebo ne?
ONA: Netuším, o jaké hře mluvíš, miláčku.
Za zvuků něžné krásné hudby se obejmou, přitisknou jeden k druhému, lehnou si…
Nad jevištěm se objeví stín obrovské ruky a zatáhne oponu.
Promítnou se záběry z domácího videa pořízeného na 8mm film, na nich se objeví Alenčina tvář a 
vyplázne na diváky jazyk.

TMA 
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