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DĚJSTVÍ 1, HYPOTÉZA 1 

Pohodlný hotelový pokoj. Claudine se líčí, její manžel se právě vrací s novinami v ruce. 

CLAUDINE:	 Nejsi tady nějak brzo? Říkal jsi, že si půjdeš číst na pláž, ne? 
MAXIME:	 To ano, ale zastavil jsem ve stánku pro něco ke čtení. 
CLAUDINE:	 Aha, jasně, ono je dobré si něco koupit, abys měl co číst. 
MAXIME:	 A vzal jsem to rovnou zpátky. 
CLAUDINE:	 To jsem si všimla… 
MAXIME:	 Koukni! (Ukazuje jí společenský magazín.) 
CLAUDINE:	 Ale proč kupuješ zrovna Voici? 
MAXIME:	 Koukni se pořádně! 
CLAUDINE:	 No, ale… To je Nikola!  Škoda, že mu to na té fotce zrovna moc nesluší. 1

MAXIME:	 To je všechno, co k tomu řekneš! Tys to věděla? 
CLAUDINE:	 Co jestli jsem věděla? 
MAXIME:	 Že je náš syn buzna? 
CLAUDINE:	 Myslíš homosexuál? 
MAXIME:	 To je jedno a to samý! Nevypadáš, že by tě to zrovna překvapilo! Tys to věděla? 
CLAUDINE:	 Nech mě si to v klidu přečíst. 
MAXIME:	 Takže titulní stránka ti nestačí! 
CLAUDINE:	 Ale vždyť se na něj podívej, vypadá zamilovaně. 
MAXIME:	 Jo, ale do chlapa! Vždyť se líbá s chlapem! Náš syn se líbá s chlapem a tobě to přijde 
super! 
CLAUDINE:	 Ano, líbá se s mužem. A co jako?! Já to dělám každý den. No, teda, když se zadaří, 
že. 
MAXIME:	 Neodbíhej od tématu, teď na to není zrovna vhodná chvíle. Tys to věděla a nic jsi mi 
neřekla! 
CLAUDINE:	 Ne, nevěděla; něco jsem tušila, ale nevěděla. Dozvídám se to teď, takže na tom jsem 
stejně jako ty. 
MAXIME:	 No to ne, stejně jako já ne! Tebe to totiž zjevně nešokuje. 

 Český překlad záměrně nahrazuje původní jméno Camille (použitelné pro muže i ženu) za podobně fungují jméno 1

Nikola, které ovšem v češtině lépe zní v ohýbaných tvarech. [pozn. překl.]



CLAUDINE:	 Upřímně řečeno na tom nic šokujícího není, v dnešní době. Hlavně aby byl šťastný. 
MAXIME:	 Tvůj syn se líbá s chlapem, kterýho neznáme, a s tebou to ani nehne. 
CLAUDINE:	 No ale vždyť ho známe! Přece ten herec, co hraje v tom seriálu na jedničce. Loni 
dokonce dostal nějakou cenu - koukni, tady to píšou. 
MAXIME:	 Ja vůbec netuším, co je zač. 
CLAUDINE:	 Ale jo, je docela slavný, jinak by taky náš syn nebyl na titulní stránce toho magazínu! 
Tyhle časopisy by se o Nikolu nezajímaly kvůli tomu, že studuje medicínu, ale právě kvůli tomu, že 
ten druhý je celebrita. 
Ale to není důležité, já jsem hrdá na to, že je v novinách. Koukni, tady vypadá moc hezky. (Podává 
mu časopis.) 
MAXIME:	 Klidně si ho nech, já jich mám víc. (Z igelitky vytáhne dalších patnáct výtisků.) 
CLAUDINE:	 Kolik jsi jich, proboha, koupil?! 
MAXIME:	 Všechny! Přece nedopustím, aby se to dostalo do ruky ostatním lidem. 
CLAUDINE:	 Ale to je přece hloupost, Maxime, to, že vykoupíš jeden kiosek u vchodu do hotelu v 
Concarneau, neznamená, že to nikdo další neuvidí! 
MAXIME:	 Ty myslíš, že se to dá sehnat i jinde ve Francii!?! 
CLAUDINE:	 Rozhodně si nemyslím, že by dělali zvláštní vydání jenom pro nás tady v 
Concarneau! 
MAXIME:	 Ale vždyť se na to podívej, on musí být mnohem starší než Nikola! Pedofil jeden!!! 
CLAUDINE:	 Hele, Nikolovi je třiadvacet. Takže ten herec pedofil není! Je homosexuál, ale to spolu 
nijak nesouvisí! Navíc je to docela dobrý herec. Vzpomeň si, viděli jsme ho přece v tom filmu od 
Lelouche… 
MAXIME:	 Nic mi to neříká. 
CLAUDINE:	 … No jo vlastně, to jsme neviděli spolu… Byli jsme na tom s Nikolou. A když o tom 
přemýšlím, tak si vybavuju, že Nikolovi se taky dost líbil. 
MAXIME:	 Ale mně je úplně jedno, jestli umí hrát nebo ne! Copak tebe ten věkovej rozdíl fakt 
neděsí? 
CLAUDINE:	 Dovol, abych ti připomněla, že jsi o patnáct let starší než já, a když jsi mě poprvé 
políbil, tak jsem na tebe policii taky nevolala. A to mi tehdy bylo skoro pětadvacet. Na té fotce 
bychom klidně mohli být my… Kdybys teda byl svobodný. 
MAXIME:	 To je nějakej fór, žejo!  Vy jste si ze mě vystřelili! Tady v pokoji je někde skrytá 
kamera? To je nějakej takovej ten pořad, jak vždycky někoho nachytají u něj doma, že mám pravdu? 
CLAUDINE:	 Ale ne, nikdo nikoho nachytat nechce a žádná skrytá kamera tady není… bohudík! 
Tvůj syn je homosexuál, ale není to žádný fór, ani katastrofa, ani skrytá kamera. 
MAXIME:	 Tys to věděla! Musela jsi to vědět, jinak bys nemohla reagovat takhle. 
CLAUDINE:	 Přísahám ti, že jsem nic nevěděla, chvíli jsem sice něco takového tušila, ale když pak 
začal chodit s tou hezkou holkou… Jak se jenom jmenovala… 
MAXIME:	 Julia! … 
CLAUDINE:	 Ano, to je ono, Julia… Hele, ale ty si na ni pamatuješ nějak moc dobře… 



MAXIME:	 Ještě si stěžuj, že máš manžela, co si všímá hezkých holek; aspoň někdo v týhle 
rodině… A samozřejmě mě taky něco mohlo docvaknout, protože to byla jediná holka, kterou kdy 
přivedl… Proto si na Julii taky pamatuju… Byl jsem na něj hrdej… Ale jak vidíš, tak to byla jenom 
finta, jo, to je ono, finta. 
CLAUDINE:	 Nevíme, jak to bylo; můžeme se ho na to někdy zeptat. Možná je Nikola prostě bi. 
MAXIME:	 Bi? Bisexuál! Myslíš, jo? To už by bylo trochu lepší: to bysme se mohli vídat aspoň 
napůl. 
CLAUDINE:	 Takže ty bys nedokázal pozvat domů na večeři syna s nějakým mužem? To mě ale 
mrzí, Maxime. 
MAXIME:	 Tak to je teda vrchol! Můj přístup tě mrzí!! Mrzet by tě spíš mělo, jak se chová tvůj 
syn! Já se ti tady zrovna nesvěřuju s tím, že se olizuju s nějakým cizím chlápkem, s chlapem… s 
člověkem stejného pohlaví, jako jsem já! 
CLAUDINE:	 Víš vůbec, co říkáš? V první řadě to není MŮJ syn. Je to NÁŠ syn… 
MAXIME:	 To ano. Ale můžu ti teda říct, že o tom začínám pochybovat. V naší rodině jsme 
nikdy žádnýho homouše neměli, v naší ne. 
CLAUDINE:	 Aha, takže ty si myslíš, že to je dědičné? A kdo je podle tebe teda homouš v naší 
rodině, když už jsi to otevřel? 
MAXIME:	 Tvoje sestřenice Françoise, ta má taky ráda chlapy. 
CLAUDINE:	 Chtěl jsi říct, že má taky ráda holky. 
MAXIME:	 No jasně, vidíš, už se v tom ztrácím! 
CLAUDINE:	 Možná že kdybys býval víc doma, tak by měl pořádný mužský vzor a dneska by to 
všechno vypadalo jinak. 
MAXIME:	 To spíš kdyby tys ho nerozmazlovala tak, jak jsi ho rozmazlovala. 
CLAUDINE:	 Musela jsem se o něj starat, když jsi byl pořád pryč… Ale víš co, jsme na dovolené, 
nebudeme si ji kazit tím, že se budeme vracet k Nikolovu dětství a budeme hledat 10.000 dalších 
důvodů, které nebudou lepší. 
MAXIME:	 Říkala jsi, že jsi někdy něco tušila? 
CLAUDINE:	 Ano, říkala, ale to už je dávno; jednou, to mu bylo tak sedmnáct, osmnáct, jsem se 
vrátila domů nějak dřív. Pamatuješ, jak jsem se vždycky ve čtvrtek a v pátek střídala s Natálií… 
MAXIME:	 Jo, asi jo. A co teda? Pojď rovnou k věci.  
CLAUDINE:	 Takže, zavřeli jsme o něco dřív než obvykle a když jsem se vrátila domů, tak bylo 
jasné, že nečekal, že budu doma tak brzy. Z jeho pokoje byla slyšet na plné pecky puštěná hudba a 
když jsem otevřela dveře, ležel v posteli s nějakým stejně starým klukem… Neviděla jsem přímo, že 
by spolu něco dělali, ale teda jako oblečení měli poházené po zemi… 
MAXIME:	 Co byl zač? Kdo to byl? 
CLAUDINE:	 Pamatuješ si na malýho Juliena od sousedů z pátého? Jeho rodiče měli kadeřnictví. 
MAXIME:	 Jo, tyhle šmejdi! Okamžitě jim jdu volat, měli na kluka dávat větší pozor! 
CLAUDINE:	 Ale Maxime, to už je víc než pět let. 
MAXIME:	 Když má někdo rodiče kadeřníky, tak to se pak není čemu divit. 



CLAUDINE:	 Ale no tak, drahý, přece nebudeme podporovat tyhle stereotypy. Tvoji rodiče byli 
starožitníci a dokud někdo neprokáže opak, tak jsi heterosexuál. 
MAXIME:	 Starožitníků se to netýká. Ale kadeřníci jsou něco úplně jinýho, stejně jako návrháři, 
floristi nebo tanečníci, říká se, že tyhle lidi musejí mít jistý cítění… 
CLAUDINE:	 Co myslíš tím jistým cítěním? 
MAXIME:	 Buzní cítění, co jinýho! Když jenom pomyslím na to, že jsme mu platili studium na 
medicíně! Aby mohl pěkně zblízka zkoumat lidský tělo! 
CLAUDINE:	 Nesnáším, když se takhle chováš, to není vtipné. 
MAXIME:	 A tos jim nic neřekla? 
CLAUDINE:	 Komu jsem co neřekla? 
MAXIME:	 Když jsi načapala Nikolu s Julienem, s tím sousedem, v jedný posteli… Tos vůbec nic 
neudělala? 
CLAUDINE:	 Co jsem podle tebe měla udělat? Přidat se k nim?! Prostě ne, zase jsem ty dveře 
zavřela, bylo mi to trapné. 
MAXIME:	 Měla jsi mi o tom říct. Třeba by se tehdy ještě dalo něco dělat. A možná ani dneska 
není pozdě. 
CLAUDINE:	 Když byl mimino, tak jsi ho ani jednou nepřebalil a teď to chceš dohánět? 
MAXIME:	 Nebuď zlá! A nesnaž se mi to klást za vinu.  
CLAUDINE:	 Ale tohle není ničí vina, protože za tohle nikdo nemůže… Náš syn je homosexuál, 
vypadá šťastně, tak bychom možná spíš měli přemýšlet o tom, jak se bude cítit on při představě, jak 
se na ty fotky koukáme. 
MAXIME:	 Mohl nám aspoň zavolat a varovat nás. 
CLAUDINE:	 Tak mu zavolej ty! On se tě bojí; no ano, určitě má strach, co to s tebou udělá. 
(Podává mu telefon.) 
MAXIME:	 Co mu tak asi mám říct? 
CLAUDINE:	 Že jsme ty fotky viděli, že doufáme, že se za to nijak nestydí, že se mezi náma nic 
nemění, že jsme šťastní, že je šťastný, a tak, co já vím, prostě takové ty normální věci… 
MAXIME:	 Takže ty si pořád myslíš, že to je normální, jo? 
CLAUDINE:	 Jak to tak sleduju, tak pro tebe to asi normální není.  
MAXIME:	 Já to prostě nedokážu. 
CLAUDINE:	 Udělej to aspoň kvůli mně. Je to náš jediný syn, milujeme ho přece takového, jaký je, 
s Mými dobrými vlastnostmi i s Tvými chybami… Promiň, se všemi jeho dobrými i špatnými 
vlastnostmi! 
MAXIME:	 Zavolej mu sama, když jsi tady za tu zlou! Máte k sobě blíž. A i když jsem si tím 
někdy nebyl úplně jistý, tak zrovna teď si jistý jsem. 
CLAUDINE:	 Ne, měl bys to udělat ty. Opakuj po mně: “Máme tě rádi takového, jaký jsi. Ať se ti 
líbí cokoli, vždycky budeš náš syn. Rádi bychom tě viděli a jestli chceš, můžeš vzít s sebou i svého 
přítele.” 
MAXIME:	 Dělám to jenom kvůli tobě, protože nejradši bych řekl: je to hnus! (Bere do ruky telefon.) 
Už jsi ho někdy načapala, jak si zkouší tvoje šaty? 



CLAUDINE:	 Neplácej hlouposti. Volej. 
MAXIME (znovu si opakuje):	 “Máme tě rádi takového, jaký jsi. Ať se ti líbí cokoli, vždycky budeš 
náš syn. Rádi bychom tě viděli a jestli chceš, můžeš vzít s sebou i svého přítele.” … Záznamník! 
CLAUDINE:	 Tak mu nech zprávu. 
MAXIME:	 “Ehm, hm… Jo, ahoj, Nikolo, tady táta. Jsme tady s mámou, četli jsme noviny… 
Teda, Voici… Vůbec jsme to nečekali, teda aspoň já ne. Ale pro mámu se nic nemění, říkala… Pro 
mě teda samozřejmě taky ne… Ale snad je ti jasný, že si fakt nedokážu představit, jak můj syn 
někdy… Bude někomu kouřit… ehm… teda, ne, ne…  Promiň… 
Pro mámu je to jednodušší, ale já, představ si, že bys byl na mým místě, docela mě to totiž 
překvapilo, víš, vždyť jsem se tě bral na fotbal, několikrát jsme byli dokonce na formuli 1… chodili 
jsme spolu do pánskejch šaten a měl jsem dojem, že se ti tam líbilo… Teda jako z těch normálních 
důvodů, že jo! Hele, zavolej nám, protože máma tady na mě něco ukazuje…” 
CLAUDINE:	 Dej to sem! Ještě že se to dá vymazat… (A udělá to.) 
MAXIME:	 Omlouvám se, nedokázal jsem to. Namluv mu to sama! 
CLAUDINE:	 “Nikolo, tady máma. Táta se dneska stavil pro noviny a samozřejmě, že nás to 
překvapilo. Dokonce i mě. Ale chtěli jsme ti říct, že tě máme rádi. A nejdůležitější je, abys byl 
šťastný. Zavolej, až to půjde!” 
MAXIME:	 Co nejdřív! 
CLAUDINE:	 “Pusu!”  (Zavěsí.) Uvědomuješ si, cos mu to vlastně říkal? Co tě to popadlo? Vždyť to 
přece není žádný konec světa. 
MAXIME:	 A tobě vůbec nedochází, co asi tak řeknou lidi? Všichni si na nás budou za našima 
zádama ukazovat. Sousedi, příbuzní, známí, kolegové v práci… Já se nehnu z domu, dokud to celý 
nebude veřejně dementovat. 
CLAUDINE:	 A nechceš ho rovnou poslat klečet do kouta, až k nám někdy přijde na návštěvu? 
Říkal jsi kolegové v práci? To je směšné, Maxime, jsi uznávaný chirurg, tvoje pacienty především 
zajímá, abys je správně odoperoval, a je jim úplně jedno, jestli je tvůj syn homosexuál nebo ne… 
Spíš by ses měl snažit si vylepšit kredit u mě: nebo si začnu myslet, že jsi homofobní! 
MAXIME:	 Ale nejsem… 
CLAUDINE:	 Pamatuju se, že když se pořádaly ty manifestace, tak jsi sňatky homosexuálů ochotně 
hájil. 
MAXIME:	 To jo, jasně, ale nenapadlo mě, že se to bude týkat i nás. Já nejsem proti sňatkům 
mezi muži, ale ať do toho netahají mýho syna. To je něco jinýho. 
CLAUDINE:	 Mně to přijde docela fajn, že nebudeme mít snachu. 
MAXIME:	 Stejně je to všechno tvoje chyba! Vychovala jsi ho jako holku, foukala jsi mu každý 
bebíno, furt jsi mu stála za zadkem… Dokonce mám dojem, žes mu snad jednou i lakovala nehty, 
jestli si to teda dobře vybavuju… 
CLAUDINE:	 Ale ne, on mi tehdy ten lak ukradl a bylo to kvůli maškarnímu; motáš jablka s 
hruškama! Ty ses taky jednou převlíkal za ženskou: pamatuješ, jak měla Colette s Christianem 
výročí pětadvaceti roků od svatby? A taky to z tebe homosexuála neudělalo… Pokud je mi teda 
známo! 



MAXIME:	 Ale u mě to bylo ze srandy. A taky jsem to nikdy nedělal před Nikolou; navíc u toho 
byli jenom samí dospělí. 
CLAUDINE:	 Bylo to před dvěma lety, Nikolovi bylo jednadvacet. Takže i kdyby tě čirou náhodou 
viděl, tak by se nejspíš dobře bavil a možná by se nám na to konto dokonec svěřil se svojí sexuální 
orientací. To mě na tom totiž trápí nejvíc: že nám o tom nikdy neřekl… teda, že o tom se mnou 
nikdy nemluvil. 
MAXIME:	 To je fakt, máš pravdu, vždyť my jsme přece - jak se to teď říká? - “gay friendly”! 
Neměl důvod to před námi tajit. (V záchvatu naděje si začne časopis znovu prohlížet.) Co když to je jenom 
nějaká hovadina? V těchhle časopisech přece bývá hodně vymyšlenejch ptákovin… Dobrou půku 
těch lidí ani neznám! 
CLAUDINE:	 To ano, ale svého syna snad poznáš, ne? 
MAXIME:	 Sice si kladu otázku, jestli je to opravdu můj syn, ale ano. 
CLAUDINE:	 Jsi gay friendly, tak to snad zvládneš. 
MAXIME:	 Podívej se na tuhle fotku, nejsou to prostě třeba jenom nejlepší kámoši? 
CLAUDINE:	 Na té fotce se drží za ruku, Maxime. Když jdete třeba s Robertem někam na nákupy, 
tak se asi málokdy držíte za ruce, co? 
MAXIME:	 Fajn, tak když přistoupíme na to, že se drží za ruku, tak to ale třeba nedotáhli až do 
konce, ne? 
CLAUDINE:	 Můžeš mi říct, co myslíš tím “nedotáhli až do konce”? 
MAXIME:	 Ale vždyť víš, co jsem tím chtěl říct… 
CLAUDINE:	 Ten článek jsme četli oba a ty určitě ještě pečlivěji než já. Píše se tam, že spolu chodí 
už půl roku… Docela bych se divila, kdyby to za půl roku nedotáhli až do konce, jak tomu ty říkáš. 
MAXIME:	 Podívej se na nás, my jsme na to přece taky neskočili úplně hned; musel jsem tě 
nejdřív dost dlouho nahánět, než ses nechala. 
CLAUDINE:	 Tři dny! A můžeš mi věřit, že mezi homosexuály to jde většinou ještě rychleji. 
Myslím tím, že mají ještě uvolněnější sexualitu než my dva. 
MAXIME:	 No a co?! Takže… (Znovu si prohlíží časopis.) Takže, podle tebe, to je už hotová věc! 
CLAUDINE:	 Klidně je ale možné, že teď, když spolu mluvíme, jsou už zase od sebe. 
MAXIME:	 Myslíš, jo? 
CLAUDINE:	 No ano, jeden nebo druhý si možná už našli někoho jiného. Možná se s tím hercem 
už nikdy neseznámíme… 
MAXIME:	 Ale to je škoda. Zrovna jsem si na něj začal tak nějak zvykat. 
CLAUDINE:	 Muselo pro něj být hrozně těžké, že nám nemohl nic říct. 
MAXIME:	 No, mně možná ne, ale tobě to klidně říct mohl. Myslel jsem, že spolu mluvíte o 
všem. 
CLAUDINE:	 Asi tak do dvanácti se mi svěřoval úplně se vším, ale dovol, aby ti připomněla, že 
dneska mu je dvacet tři. 
MAXIME:	 Takže se ti už jedenáct roků nesvěřuje!? 
CLAUDINE:	 Mám hlad, mám hlad, neměla bys deset euro, je hezky, co, dneska nebudu na večeři 
doma… ale víc nic! I když vy dva máte vlastně docela podobný smysl pro konverzaci! 



MAXIME:	 Ne, to teda ne, když se děje něco vážnýho, tak s tebou mluvím, vždyť vidíš, ne? 
CLAUDINE:	 Mám trochu obavy o jeho zdraví. Hlavně aby se vždycky dobře chránil. 
MAXIME:	 Hele, já si třeba pamatuju, jak jsem mu koupil první krabičku prezervativů. A jak 
jsem ho varoval před všema těma rizikama. Jasně, myslel jsem si, že je bude používat s holkama, ale 
víš jak, filcky jsou filcky.  
CLAUDINE:	 Filcky jsou v pohodě, mě děsí spíš AIDS. 
MAXIME:	 AIDS? Ne, náš syn je ve formě. 
CLAUDINE:	 To ano, ale AIDS hrozí pořád, to je realita. 
MAXIME:	 Něco bych si potřeboval ujasnit, nepřišlo ti ještě asi před deseti minutama všechno 
úplně báječný? 
CLAUDINE:	 Ty to nechápeš. Já mám strach o tebe. Ne o něj. 
MAXIME:	 Hele, telefon! Zvoní! To bude on! Je to on? 
CLAUDINE (podívá se na mobil):	 Ne, tvoje matka. 
MAXIME:	 Kurva! 
CLAUDINE:	 “Haló, dobrý den, maminko. Ano, dneska je opravdu krásně… Jestli už jsme byli 
dneska venku z hotelu? Ne, ještě ne, proč? … Aha? Budeme se muset stavit pro noviny. Vždť víte, že 
Maxime kupuje noviny každý den… Voici? Ne, my tyhle časopisy nečteme, maminko, mám vám dát 
Maxima? Ano, dobře, zavolá vám, až si to koupíme… Voici. Slibuju! Navnadila jste nás, maminko… 
Určitě to bude něco pikantního! Máme se nechat překvapit? Dobře, ano, bude to tak asi lepší… 
Mějte se krásně, Maxime taky pozdravuje. Nashle.” (Zavěsí.) 
Ta tvoje máma není zrovna odvážná! 
MAXIME:	 Počkej, počkej, co s tím teda budeme dělat? Ono nás to stejně jednou dožene. Ty to 
bereš moc na lehkou váhu, zkus aspoň uznat, že to je dost velká tragédie. 
CLAUDINE:	 Není, jenom je to něco, co jsme nečekali, takže je úplně normální, že nás to trochu 
vyvedlo z míry, ale žádná tragédie to není. 
MAXIME (bere do ruky svůj smartphone):	 Musíme si v tom udělat jasno! 
CLAUDINE:	 Co to děláš? 
MAXIME:	 Jdu si vygooglovat “můj syn je homosexuál - proč”… Aha, takže spíš takhle “můj syn 
je gay - co s tím”… Tak jo, vidíš, píšou tady, že to není naše vina… 
CLAUDINE (zapálí si cigaretu): Je to pravda, opravdu to tam takhle píšou? 
MAXIME:	 Co děláš, to jsou moje cigarety. Tys zase začala kouřit? 
CLAUDINE:	 Prostě jsem si potřebovala zapálit, jenom jednu. 
MAXIME:	 Vždyť ti říkám, že to není tvoje chyba: hele, koukej: “Není jakkoli prokázáno, že by 
za tuto situaci nesli vinu rodiče…” … “Chybějící otec nebo kastrující matka.” To je o nás, ne? 
CLAUDINE (začne hledat na svém mobilu): Ne,	na nás spíše sedí “trestající otec, vytěsněná matka”… 
MAXIME:	 Ne, ale taky tady píšou, že to není dostatečné vysvětlení. Nedá se to prý takhle 
zobecňovat. 
CLAUDINE:	 Ale hele, tohle je zajímavé: “Teorie genetické podmíněnosti, které prosazují někteří 
vědci, jsou v odborných kruzích považovány za značně kontroverzní.” … “Gen homosexuality 
neexistuje.” 



MAXIME:	 Ale jsou tady dobrý perly! “Když se dozvíte, že je vaše dítě homosexuál, může to být 
někdy i osvobozující.” Fakt jo? Jo, aha: “Pokud zaregistrujete, že se začne chovat odlišně…” No 
právě že ne, žádný náznaky nebyly! 
CLAUDINE:	 “Konstruktivisté hovoří o vlivu prostředí.” 
MAXIME:	 Co jsou zač, ty konstruktivisti? 
CLAUDINE:	 No… to jsou ti, co si myslí, že za to můžeme my! 
MAXIME:	 My se jim taky necpeme do života, ne?! Hele, tohle je nejlepší: “Je snadné prohlásit, 
že pokud je dítě homosexuál, tak se nás to netýká, pokud to nevidíme na vlastní oči.” Vidíš, tihle mě 
chápou. 
CLAUDINE:	 "O příčinách homosexuality netušíme zhola nic, není totiž čemu rozumět: své dítě 
prostě musíme milovat a přijmout ho.” (Zaklapne počítač.) Vidíš, co jsem ti říkala: to zvládneme. 
MAXIME (také vypíná mobil):	 Nejdřív to musíme strávit. (Pauza.) 
CLAUDINE (podává mu krabičku cigaret):	  Dáš si? 
MAXIME:	 Stejně si myslím, že ty a tvoje matka jste ho moc rozmazlovaly! 
CLAUDINE:	 Ale no tak, nezačínej s tím zase… A moji mámu nech na pokoji. Aspoň někdo se o 
něj staral. 
MAXIME:	 Až moc! Byla u nás skoro furt, pořád kolem něho poskakovala: “On je tak krásnej…” 
“Podívej, ten úsměv po mamince…” “Jak je hodnej, na to, že to je kluk, je to neuvěřitelně hodné 
dítě, a jak je citlivý, viď…” 
Slovo od slova se mi teď všechny tyhle debilní kecy vybavujou! Na to, aby člověk pochopil tohle, 
nemusí bejt zrovna konstruktivista. 
CLAUDINE:	 Nikola se nikdy nechoval jako holka, to je blbost. 
MAXIME:	 Doufám, že je aspoň aktiv! 
CLAUDINE:	 Jak to myslíš? 
MAXIME:	 Doufám, že si to nenechává dělat… No, jak to mám říct… Ale vždyť mi rozumíš. 
CLAUDINE:	 Aha, no, ale copak na tom záleží? 
MAXIME:	 No to teda záleží! To je podstatná věc. Aspoň by to nebylo tak ponižující. A ano, 
trápilo by mě, kdyby náš syn byl za ženskou… 
CLAUDINE:	 Protože být za ženskou je ponižující? 
MAXIME:	 Pro ženu samozřejmě ne! Ale pro chlapa, víš jak. 
CLAUDINE:	 Ponižující je tyhle voloviny poslouchat… Jak něco takového vůbec můžeš vypustit z 
pusy! 
MAXIME:	 Aha, takže s tebou to teda vůbec nic nedělá, taková představa, že by tvůj syn byl za… 
jako že by to, no… byl pasiv, jo? 
CLAUDINE:	 Buď už zticha! 
MAXIME:	 Tak vidíš, že ti to taky vadí. 
CLAUDINE:	 Ale ne, vůbec ne, jediné, co mi vadí, je, že tě vůbec může napadnout, že by v sexu 
měla být jedna role víc ponižující a degradující než ta druhá… 
MAXIME:	 Ale ne, vždyť jsem přece říkal, že pro ženu samozřejmě ne, lásko! 



CLAUDINE:	 Nech toho! A neříkej mi v těchhle situacích “lásko”. Spíš mi řekni, jak je možné, že 
když jsem na tobě, když jsem nahoře, tak nevypadáš, že by tě to nějak ponižovalo… 
MAXIME:	 Ale co to sem, proboha, taháš? O tomhle teď přece vůbec nemluvíme… A jasně že 
ne! Ale aspoň vidíš, kam jsme se kvůli tomu pitomci dostali! 
CLAUDINE:	 To tys chtěl mluvit o sexu; a přitom, jak vidíš, tady v těch časopisech - který jsou teda 
pěknej škvár - píšou o lásce. Výhradně o lásce! Náš syn miluje jiného muže, který ho nepochybně 
miluje také, a tebe nejvíc zajímá, kdo z nich je za ženskou a kdo za chlapa, jako by to bylo vůbec 
důležité. 
MAXIME:	 Ještě před pěti minutama jsi mi tady tvrdila, že už možná toho svýho dávno vyměnil 
za jinýho kluka, tak jestli tomuhle chceš říkat láska… Promiň, že mám v sobě ještě aspoň trochu tý 
otcovský hrdosti… 
CLAUDINE:	 Měl bys už konečně pochopit, že syn, kterého sis vysnil, neexistuje. Můžeš za něj 
třeba držet smutek, ale měl by sis uvědomit (Podává mu Voici.), že to parte jsi přinesl ty! 
MAXIME:	 Přijde mi, jako bys to už předem vzdala. Třeba se ještě najde nějaká možnost jak ho 
přivést na správnou cestu. Jenom bysme si s ním asi potřebovali promluvit. Možná se to dá všechno 
nějak napravit! Není přece na světě sám. 
CLAUDINE:	 Přivést na správnou cestu! Co si pod tou správnou cestou vůbec představuješ? 
MAXIME:	 Ale no tak: vždyť je nám to oběma přece jasný! Normální heterosexuální vztahy! 
Vždyť kdybysme byli homouši jako on, tak by tady ani nebyl! 
CLAUDINE:	 Maxi, měla bych si tě nahrávat, aby sis jednou mohl poslechnout všechny ty perly, 
který tady z tebe dneska padají. 
MAXIME:	 Dovol mi, aby mě to aspoň trochu vykolejilo. Je toho všeho najednou nějak moc. 
Kdybych ti teď jen tak, zničeho nic, oznámil, že spím s chlapama, tak by to s tebou ale snad něco 
udělalo, ne? Tohle je něco podobnýho. 
CLAUDINE:	 To by byla docela sranda! Ty s chlapem: za to bych si klidně i připlatila! 
MAXIME:	 Stejně jako já za tebe s ženskou. To vidíme stejně. 
CLAUDINE:	 To teda nevidíme, protože já už to mám za sebou. 
MAXIME:	 Co to meleš? 
CLAUDINE:	 Já už to mám za sebou. Já se ženskou spala. Tak to je. 
MAXIME:	 A to jako kdy a jak?! 
CLAUDINE:	 To není žádné tajemství. Než jsem se potkala s tebou, měla jsem nějaké vztahy s 
holkama. Ale nemusíš po ničem pátrat, ve Voici o tom nepsali… 
MAXIME:	 Ty si ze mě děláš srandu? 
CLAUDINE:	 Ani v nejmenším! Možná že právě tohle je ten důvod, proč jsem já tolerantnější než 
ty: protože ano, já jsem měla taky homosexuální vztah. 
MAXIME:	 Se sestřenkou Françoise!!! Mělo mě to napadnout. 
CLAUDINE:	 Ne, s Françoise ne. Ta se mi nikdy nelíbila. Můžu tě uklidnit, že mám rozhodně lepší 
vkus. 



MAXIME:	 To mě teda neuklidňuje ani náhodou! Takhle by to aspoň zůstalo v rodině! 
Bratranec-sestřenice, nebo teda řekněme spíš sestřenice-sestřenice, to bych pochopit dokázal, ale 
takhle to je mnohem horší: ty sis našla někoho úplně cizího! 
CLAUDINE:	 To už je dlouho a už je dávno promlčené, tebe jsem tehdy ani neznala. Bylo mi 
dvacet, v tomhle věku člověk zkouší všechno. 
MAXIME:	 Ne, ne, všechno v tomhle věku člověk nezkouší, všechno ne! Nebo ty možná jo, ale já 
rozhodně ne! To mi tady ukazuješ hezkej příklad… 
CLAUDINE:	 A ne, nemusíš se bát, Nikolovi jsem to nikdy nevyprávěla! 
MAXIME:	 Naštěstí! Ale aspoň už víme, odkud vítr vane. Nemusíme se snažit hledat příčiny 
někde jinde. 
CLAUDINE:	 Jestli myslíš, že je to takhle jednoduché, tak bude asi nejlepší to takhle nechat, když 
pro to tak nutně potřebuješ najít nějaké vysvětlení! Tady ho teda máš. A máš klid. 
MAXIME:	 Děláš si srandu? Jakej klid? Syn buzna, žena lesba, myslím, že lepší začátek dovolený 
jsem si nemohl přát, vypadá to na pěknou expedici plnou nečekaných objevů! 
CLAUDINE:	 Měl bys mít radost, že se to časem všechno srovnalo! Od chvíle, co jsem tě potkala, 
jsem s tím přestala. To by tě mělo potěšit. To tys mě naučil milovat muže… A Nikolu taky, navzdory 
tomu, žes ho bral na fotbal. 
MAXIME:	 Ale no tak, neříkej takový blbosti. 
CLAUDINE:	 Dělám si srandu. 
MAXIME:	 Nemám zrovna náladu na vtípky. Copak ti nedochází, jaký následky to bude mít na 
jeho život a taky na ten náš? 
CLAUDINE:	 Maxime, je dospělý. Může si dělat, co chce. Naší úlohou je ho chápat a pomáhat mu 
brát na sebe zodpovědnost. Můžeš mi věřit, že s těma fotkama na titulce se bude muset vyrovnat 
hlavně on sám a ne my! 
MAXIME:	 S tím teda nesouhlasím! On přece věděl, že je homouš, my to zjistili teprve teď! A to 
je sakra rozdíl! A já se přitom ještě jako bonus dozvěděl, že ty taky. 
CLAUDINE:	 Neměla jsem ti to říkat. 
MAXIME:	 Ale právě že jo, dobře jsi udělala! Aspoň líp rozumím tomu, proč to s tebou nic 
nedělá, ale já, aby bylo jasno, nehodlám sledovat, jak se náš kluk promenuje na gay pride v 
červenejch koženejch minišortečkách. 
CLAUDINE:	 Nikola na gay pride?! A proč ne rovnou s bičíkem a v síťovaných punčochách, když 
už jsme u toho… 
MAXIME:	 No jo vlastně, proč ne s bičíkem a v síťovaných punčochách? Tys je nikdy na gay 
pride neviděla… To by tě pak humor rychle přešel. 
CLAUDINE:	 To teda ne! Ani by mě nepřekvapilo, kdyby měl Nikola chuť jít na gay pride, protože 
bych chápala, že chce bojovat za svoje právo být jiný. Snad jsem to teď řekla už dost srozumitelně, 
nebo ne? 
MAXIME:	 Ty jsi šílená! Ty jsi šílenější než on. 
CLAUDINE:	 Ale no tak, Maxime, přestaň! Opravdu nemám náladu na tyhle tvoje homofobní 
estrády. Mluvíš rychleji, než myslíš, a nakonec ještě řekneš něco, čeho budeš zítra litovat. 



MAXIME:	 Náš syn na gay pride! 
CLAUDINE:	 Gay pride je svátek jako každý jiný. Ty ses taky na Vánoce převlékal za Santa Clause! 
MAXIME:	 No a? 
CLAUDINE:	 No a taky se nevláčíš celý rok s nůší a nechodíš pořád v červeném kostýmu a s bílýma 
vousama! 
MAXIME:	 Posloucháš se vůbec, co říkáš? Ne, já rozhodně nemluvím rychleji, než myslím. Jsi 
směšná, jak ho tady za každou cenu bráníš. Žádný příčetný rodič přece nestojí o to vidět svého syna 
s pérem v zadku! 
CLAUDINE:	 Ale o čem to teď vlastně mluvíme? Kam tím míříš? Náš syn je na kluky, nebo teda 
prostě má JEDNOHO rád a ty si ho hned představuješ jako drag queen v kabaretu i Michoua… 
Upřímně, dochází ti, jak jsi směšný? Ono i kdyby to totiž čirou náhodou byla pravda, tak bychom ho 
stejně museli přijmout takového, jaký je. Nebo si snad myslíš, že se ještě pořád dělá lobotomie? Nebo 
že by všechno vyřešilo pár elektrošoků? V minulém století se to tak dělalo. Tak se můžeš klidně 
někde zkusit zeptat, co ty víš, možná najdeš nějakou kliniku, kde to provozují. Děsí mě, co říkáš, 
chápeš? 
MAXIME:	 Určitě existují nějaká mnohem míň radikální řešení a pokud by mu to mohlo 
pomoct, tak to uděláme. 
CLAUDINE:	 Mlč, radši už mlč! Já tyhle bláboly poslouchat nehodlám. 
MAXIME:	 Tak to jo, já podle tebe blábolím! To snad nemyslíš vážně. Ale že nám zkazil 
dovolenou, to snad říct můžu, ne… Co to děláš? 
CLAUDINE:	 Balím! Už jsem toho slyšela dost. Bude lepší, když pojedu domů. Myslím, že naší 
povinností je být mu teď nablízku. 
MAXIME:	 Mobil! Vibruje! 
CLAUDINE:	 To je on. 
MAXIME:	 No tak to vem! 
CLAUDINE (do telefonu):	 “Ahoj, ano, jsem to já… Ano, viděli… Tvůj otec se stavil ráno pro 
noviny… Ano, pořád v Concarneau… Ne, to je v pořádku… Můžeme dorazit dneska odpoledne… 
Pojedeme hned prvním vlakem. Ano, tak ahoj… Pusu.” 
MAXIME:	 Co říkal? 
CLAUDINE:	 Jedeme domů, zve nás k sobě. 
MAXIME:	 Neříkal, že mě má rád? 



DĚJSTVÍ 2, HYPOTÉZA 2 

Pohodlný hotelový pokoj. Claudine se líčí, její manžel se právě vrací s novinami v ruce. 

CLAUDINE:	 Nejsi tady nějak brzo? Říkal jsi, že si půjdeš číst na pláž, ne? 
MAXIME:	 To ano, ale zastavil jsem ve stánku pro něco ke čtení. 
CLAUDINE:	 Aha, jasně, ono je dobré si něco koupit, abys měl co číst. 
MAXIME:	 A vzal jsem to rovnou zpátky. 
CLAUDINE:	 To jsem si všimla… 
MAXIME:	 Koupil jsem Voici. 
CLAUDINE:	 Co tě to napadlo? 
MAXIME:	 Týká se to Nikoly. Náš syn je homosexuál. 
CLAUDINE:	 A proč by o tom měli psát v časopise? 
MAXIME:	 Protože chodí s někým známým. 
CLAUDINE:	 Dej to sem. To snad není pravda, podívej, oni se líbají! 
MAXIME:	 No jo, přesně tak, líbají se. Chlap s chlapem. A právě na základě toho se dá říct, že 
jsou homosexuálové. 
CLAUDINE:	 Panebože, panebože, co jsem komu udělala, že se to musí stát zrovna mně! Proč já! 
MAXIME:	 Stalo se to jemu. My můžeme jenom konstatovat, že to tak je, lásko. 
CLAUDINE:	 Já nevěděla, že je homosexuál. 
MAXIME:	 Myslíš Nikolu nebo toho herce? 
CLAUDINE:	 Myslím Nikolu… Ale o tom herci jsem to taky nevěděla. 
MAXIME:	 Mají o tom článek na dvě stránky. 
CLAUDINE:	 Píšou tam, že jsou šťastní… 
MAXIME:	 Jo, to jsem si taky stihnul přečíst. Tak to je fajn, ne? 
CLAUDINE:	 Ty tomu věříš? Že je šťastný? 
MAXIME:	 To netuším. Ale tak si to představ! Chlap nezačne chodit s jiným chlapem jen tak z 
povinnosti. Asi se mu to musí líbit, že jo… 
CLAUDINE:	 Ale stejně to… člověka tak nějak překvapí. 
MAXIME:	 Zvládneš to v pohodě, lásko? 
CLAUDINE:	 Jo, jo, to bude dobrý… Myslíš, že je to moje chyba? 
MAXIME:	 Nebudeme přece zkoumat, kdo nebo co za to může. Není to žádná nemoc. 
CLAUDINE:	 Ale byl jsi to ty, kdo chtěl, aby se jmenoval Nikola… 
MAXIME:	 No a? 
CLAUDINE:	 Je to epicenum. 
MAXIME:	 Epico? 
CLAUDINE:	 …cenum; epicenum! Obojetné jméno, víš. 
MAXIME:	 No a? 
CLAUDINE:	 …které se zkrátka píše stejně pro kluka jako pro holku… Tys dal Nikolovi na výběr. 
MAXIME:	 Nechápu, jak to s tím souvisí. 



CLAUDINE:	 Právě že souvisí, výběr jména je důležitý. 
MAXIME:	 Náš syn je buzna, máme syna homosexuála a teď je na nás, abychom se s tím 
poprali… A jak se jmenuje, v tom nehraje žádnou roli. 
CLAUDINE:	 Ale právě že hraje. Měli jsme mu dát jméno Franck nebo Arnaud… Nebo prostě 
něco mužnějšího… 
MAXIME:	 To s tím nemá co dělat. 
CLAUDINE:	 Myslíš, že jsem ho moc rozmazlovala? 
MAXIME:	 Copak vypadám, že bych ti chtěl něco vyčítat? Víš, já tě mám rád takovou, jaká jsi. 
CLAUDINE:	 Jasně, ale stejně si myslíš, že jsem ho moc rozmazlovala. 
MAXIME:	 To už jsme probírali mockrát. Moc dobře víš, co si o tom myslím. Varoval jsem tě, už 
když byl malej: vychováváš z něj babu.  
CLAUDINE:	 Nikola se nechová jako holka. 
MAXIME:	 Před námi ne, to máš pravdu. Ale když u toho nejsme… Prohlídni si ty fotky. 
CLAUDINE:	 Nechová se jako holka! 
MAXIME:	 Možná se nechová jako holka, ale taky s žádnou holkou nechodí… 
CLAUDINE:	 Ani se nechová afektovaně. 
MAXIME:	 Homosexuál nemusí být afektovaný; na tohle stereotypy nefungují, lásko. A 
afektovaný Nikola sice není, ale že by byl zrovna chlapák se taky říct nedá. 
CLAUDINE:	 Jak tohle vůbec můžeš říct? Vždyť dělal judo, fotbal i box. 
MAXIME:	 Ale nikdy ne moc dlouho! Vždycky jenom chvíli. Pokaždé toho nechal. Prostě se 
hledal, no. 
CLAUDINE:	 Já stejně vždycky chtěla holku. A vím, že je to moje chyba. Můžu za to já. 
MAXIME:	 Přestaň s tím tvým “je to moje chyba”! Není to tvoje chyba, nic tragickýho se přece 
nestalo. Pokud je šťastnej, tak co. 
CLAUDINE:	 Ale to my právě nevíme! Možná že šťastný vůbec není… A já z toho teda zrovna taky 
štěstím neskáču. 
MAXIME:	 To jsem si ráčil všimnout! Ale ty, jak jsi ho pořád tak moc chtěla mít jenom pro sebe, 
bys spokojená být mohla, když teď víš, že nikdy nepadne žádné jiné ženě do náručí. 
CLAUDINE:	 Zavírali jsme před tím oči. Věděli jsme to, ale nechtěli jsme to vidět. 
MAXIME:	 Já to teda viděl docela jasně. To by člověk musel bejt slepej. 
CLAUDINE:	 Ty jsi lepší než ostatní, ty všechno vidíš, všechno znáš. 
MAXIME:	 Ano, něco jsem tušil. Nikdy nám domů přece nepřivedl žádnou holku. 
CLAUDINE:	 Ale ano, co Julia! Pamatuješ? Julia. 
MAXIME:	 To ale přece netrvalo ani tři měsíce. Navíc vypadala jako lesba. 
CLAUDINE:	 Před chvíli ses mi tady snažil tvrdit, že žádné takové stereotypy neexistují. 
MAXIME:	 To jo, ale když máš před sebou takové stereotypy hned dva najednou, tak už to něco 
znamená. 
CLAUDINE:	 Julia nebyla lesba. A Nikola s ní spal, to vím jistě. Načapala jsem je spolu v posteli. 
MAXIME:	 Pokud si dobře pamatuju, tak jsi Nikolu načapala v posteli s Julienem, s tím klukem 
od sousedů z pátého. 



CLAUDINE:	 Aha, já ti o tom říkala? Ale oni nedělali nic špatného. 
MAXIME:	 To si děláš srandu, ne, v osmnácti, nahatý v posteli, ty musíš bejt ale pěkně naivní, 
Claudine. 
CLAUDINE:	 Když jsi to teda tušil, tak proč jsi mi o tom nikdy nic neřekl? 
MAXIME:	 A změnilo by se tím něco?  
CLAUDINE:	 Mohli jsme si s ním o tom aspoň třeba promluvit… Aby… Aby se to neopakovalo. 
MAXIME:	 Myslím, že bysme tomu nakonec stejně nezabránili; ale aspoň bysme se na to mohli 
líp připravit. Ale ne, prosím tě, nebreč. 
CLAUDINE:	 Nikdy nebudeme mít vnoučata. Dochází ti to vůbec? 
MAXIME:	 Ne, o tom jsem ještě neměl tak úplně čas přemýšlet. Ale upřímně, já se docela dobře 
obejdu bez toho bejt děda. A prvnímu, kdo si dovolí mi říct “dědečku”, rovnou vrazím pár facek! 
CLAUDINE:	 Tys nikdy neměl děti rád. Jinak bychom neměli jenom jedno. 
MAXIME:	 Ale ne, nevytahuj to zase. 
CLAUDINE:	 Máš pravdu, dost na tom, že jsme zkazili to první. 
MAXIME:	 Co blázníš? Nikoho jsme nezkazili: Nikola má na medicíně skvělý výsledky. 
CLAUDINE:	 Já už nevím, co říkám… Máš pravdu, doktor bude skvělej… Představuju si ho jako 
doktora… Ale s manželkou, s dětmi… Prostě se vším, co k tomu patří, chápeš? 
MAXIME:	 Může adoptovat. 
CLAUDINE:	 Manželku? 
MAXIME:	 Děti, Claudine, děti, koho jinýho! Budeš moct mít vnoučata, když budeš chtít, teda 
hlavně když on bude chtít… To se už dneska dělá úplně běžně. 
CLAUDINE:	 Já vím, ale to je něco jiného. 
MAXIME:	 No a nebo se přihlásí do programu pěstounské péče a bude to všechno v pohodě. 
CLAUDINE:	 Všechno v pohodě?! To určitě! Na to bude muset minimálně tři roky čekat, nebo 
může odjet do USA a zaplatit 100.000 euro. 
MAXIME:	 Brzo se to má všechno zjednodušit, něco o tom vím. 
CLAUDINE:	 Kdyby mě o to požádali, tak bych jim klidně dělala náhradní matku. 
MAXIME:	 Ne, to ne, tím bys to, myslím, všechno jenom zkomplikovala! 
CLAUDINE:	 To on nám všechno komplikuje. 
MAXIME:	 Ano, ale tak to prostě je, je to jeho volba. 
CLAUDINE:	 Ne, to teda není! Četla jsem o tom náhodou nějaké články: tohle není jeho volba. 
Tohle je jeho orientace.  
MAXIME:	 Máš pravdu! Bude to jeho “orientací”. Prostě neměl štěstí na dobrého průvodce a 
špatně se zorientoval, tím to bude. 
CLAUDINE:	 Nebo jestli chceš, tak je to… Je to jeho preference.  
MAXIME:	 Fajn, nemusíme vystřílet hned celej slovník synonym… 
CLAUDINE:	 Je tady ale pořád taky šance, že je třeba bi… 
MAXIME:	 Bisexuál! Inu, i to se může stát… Ale to bych mu rozhodně nepřál, to by pro něj 
akorát znamenalo dvakrát tolik problémů. 



CLAUDINE:	 Podívej se na moji sestřenici Françoise, ta je bi a rozhodně nemá dvakrát tolik 
problémů. 
MAXIME:	 Tak tuhle neskutečnou krávu jsem úplně vytěsnil! Ale máš pravdu: je bi a sere 
dvakrát tolik lidí. Jenomže to nemůžeš srovnávat… 
CLAUDINE:	 Proč bych to nemohla srovnávat? 
MAXIME:	 Protože všechny holky jsou bi a v tomhle to nehraje žádnou roli. Chlapi to mají jinak. 
CLAUDINE:	 Jako že všechny ženy jsou bisexuálky? To se mi tady opravdu snažíš říct? Že to u nich 
tolik neznamená? 
MAXIME:	 Neřekl jsem, že to u vás tolik neznamená, protože si myslím, že to, co se přihodilo 
Nikolovi, nemůže znamenat něco víc nebo míň. Dvě holky spolu jsou prostě něco jiného, to se ti 
tady snažím říct. 
CLAUDINE:	 Jenomže já tak nějak nerozumím tomu, co se mi tady snažíš říct. 
MAXIME:	 Řekněme, že dvě holky spolu jsou hezká věc, jo… Zatímco dva chlapi spolu v 
posteli… Řekněme… Ne, já si to asi radši nechci ani představit. 
CLAUDINE:	 Aha, vidíš, taky tě to šokuje. 
MAXIME:	 Ne, nešokuje mě to, jenom nemám chuť se na to koukat… To je všechno, nic víc v 
tom není.  
CLAUDINE:	 Takže ti nebude vadit, aby k nám přišel i s tím svým přítelem? 
MAXIME:	 Jasně že ne, přece si to nezačnou rozdávat přímo před náma!  
CLAUDINE:	 To ne, ale líbat se určitě budou… na to se budeme muset připravit. 
MAXIME:	 Fajn, ale tak daleko ještě nejsme. Zatím toho kluka pořádně ještě neznáme. 
CLAUDINE:	 A vlastního syna pořádně taky ne… 
MAXIME:	 Ale co už, stejně nevíme, jak dlouho tahle avantýra potrvá… je zbytečné předbíhat, 
jak se bude tenhle vztah dál vyvíjet. Vezmeme to pěkně popořadě, jo? Právě jsme se to dozvěděli. To 
je krok jedna. První kolo. Zahřívací kolo, jestli to tak můžu říct. 
CLAUDINE:	 Ale no tak, na tyhle vtípky se budeme muset vykašlat… Teď nám to sice přijde 
vtipné, ale časem s tím bude konec, už si to nebudeme moct dovolit. 
MAXIME:	 Proč by ne, homosexuálové náhodou mají velkej smysl pro humor, víš. 
CLAUDINE:	 O Nikolovi takhle nemluv. 
MAXIME:	 Vždyť jsem nic neřekl. Byla to jenom taková slovní hříčka. 
CLAUDINE:	 Ale říkal jsi, že je afektovaný. 
MAXIME:	 No ne, možná není afektovaný, můžeme třeba říct, že má “vytříbený vkus”, jestli ti to 
přijde vhodnější. 
CLAUDINE:	 To už je lepší, mám ho ráda a bojím se, abych o něj nepřišla. 
MAXIME:	 Nemusíš si dělat starosti, kdyby se ztratil, tak ho snadno najdeš: určitě se nechá 
potetovat! Na tenhle humor ještě pořád nárok mám? 
CLAUDINE:	 To bych věděla, kdyby se nechal potetovat… 
MAXIME:	 Ty si pořád myslíš, že se ti se vším svěřuje, ale on má taky svoje tajemství, to si piš. 
CLAUDINE:	 Ale není to žádný afektovaný teplouš. 
MAXIME:	 Tak řekněme, že je to “citlivý” hoch. Tohle slovo ti nevadí: citlivý? 



CLAUDINE:	 Právě proto, že je citlivý, tak by se potetovat nenechal, bolí to. 
MAXIME:	 Vykašleme se na slovní hříčky, jo, ty se teď hlavně vzpamatuj a koukej mu zavolat; to 
je to nejlepší, co teď můžeme udělat. 
CLAUDINE:	 Ne, to ne, myslím, že to nezvládnu. Uvědomuješ si, že když přestal mít rád holky, tak 
už možná nemá rád ani mě? 
MAXIME:	 Co to zase vymýšlíš? Jasně že tě má rád, miluje tě až moc, v tom je ten problém. 
CLAUDINE:	 No vidíš, už s tím zase začínáš. Myslíš si, že to je moje vina, já to věděla. 
MAXIME:	 Ale ne, není to tvoje vina, rozhodně ne úplně, má to víc důvodů. Třeba taková 
genetika: prostě k tomu měl dispozice a to, že jsi ho trochu - ne moc, ale tak trochu víc - 
rozmazlovala, tomu taky dvakrát nepřidalo. 
CLAUDINE:	 Takže ty si myslíš, že za to může v první řadě genetika? 
MAXIME:	 Myslím, že to je kombinace víc faktorů. Ale to máš stejný jako s poštou, taky nikdy 
nevíš, kdy to přijde. 
CLAUDINE:	 Mně se zdá, že ti asi úplně nedochází, co se tady děje. 
MAXIME:	 Právě že jo, dochází a moc dobře! Uvědomuju si, že máme syna, kterej je na kluky, a 
ty se s tou myšlenkou nedokážeš vyrovnat. 
CLAUDINE:	 Zato ty jo! 
MAXIME:	 Kdyby ses mě zeptala, jestli bych byl radši, aby byl normální, tak bych ti samozřejmě 
odpověděl, že ano, ale… 
CLAUDINE:	 Aha, takže si myslíš, že normální není. 
MAXIME:	 Ty mě chceš vytočit, viď, dáváš mi do pusy věci, který mě ani nenapadly. Dobře víš, 
že jsem neříkal, že by byl nenormální, řekl jsem, že není normální, to je něco jiného. Nebo ne, to už 
je taky trochu moc! Prostě není “jako my”, no! Ale co to vlastně dneska znamená normální, víš to? 
Víš, co je nebo není normální? Normální je, že si člověk klade všechny možné otázky, ano, to je 
normální. Ale není normální, že nám nezavolal, aby nás varoval (Znovu bere do ruky časopis.), na co 
můžeme narazit… To přece ten náš malej pitomec udělat mohl! Říkám ti, zavolej mu! 
CLAUDINE:	 Slibuju, že mu zavolám, zavolám mu. Jen mi dej trochu času, abych se z toho 
vzpamatovala. 
MAXIME:	 Jo, to jo, vzpamatuj se, to bys měla. Budeš mu totiž muset říct, že ho musíme 
přijmout takového, jaký je, a ne takového, jakého bychom ho chtěli mít. Na tom přece není nic 
složitýho. 
CLAUDINE:	 Nedělej si z toho srandu, kdyby to bylo všechno tak snadné… A co řeknou sousedi, 
až se vrátí? Přemýšlel jsi o tom? 
MAXIME:	 To teda fakt ne, to je asi ta poslední věc, která mi teď dělá starosti! Co si budou 
myslet sousedi! Zapomínáš na rodiče našeho slavnýho Juliena, sousedy z pátýho patra! Ty nás určitě 
pochopěj! A pokud jde o ostatní, tak to se asi budeme muset schovat do ulity. 
CLAUDINE:	 Ty nemáš strach z toho, jak se na nás budou koukat? 
MAXIME:	 Nikdy se s nikým nepotkáváme a na sousedský párty nechodíme! Ať si klidně myslej, 
co chtěj! 



CLAUDINE:	 Ty se s nikým možná nepotkáváš, ale já ano! A v tom je právě ten problém, že jsi 
pořád pryč! Kdybys aspoň někdy byl trochu víc doma… Vlastně to možná klidně může mít na 
svědomí ten pošťák, víš… 
MAXIME:	 Ale ne, přece na mě nebudeš zase vytahovat toho tvýho chybějícího nebo utíkajícího 
otce. 
CLAUDINE:	 Budu, jsem totiž přesvědčená, že mám pravdu, chyběl mu pořádný mužský vzor. 
MAXIME:	 Hele, víš co, asi ti zrušíme to předplatné těch psychologických časopisů, protože tam 
zjevně píšou samý hovadiny. 
CLAUDINE:	 Takže ty máš právo říkat, že jsem ho moc rozmazlovala, ale já nemůžu říct, žes byl 
moc často pryč… To je skvělý. 
MAXIME:	 Nebyl jsem pryč pořád. Akorát jsem si občas mezi vámi připadal tak trochu navíc. Já 
pracoval, ty ne! Mohla sis dělat, cos chtěla, tak to je. Ty a tvoje matka. 
CLAUDINE:	 Takže problém je v tom, žes mě nechal dělat věci špatně. 
MAXIME:	 Vždyť ti tady ale vysvětluju, že to stejně nehraje žádnou roli, protože to je vrozený. 
Už se jako homouš narodil; narodil se jako homouš a homoušem zůstane, okolnosti na to žádný vliv 
nemají. 
CLAUDINE:	 Ne, když se narodil, tak homosexuál nebyl. Poškodilo ho prostředí, které jsme mu 
připravili. Ty stejně jako já! 
MAXIME:	 Nezačínej s tím zase. Vždyť o tom vlastně nic nevíme. Homosexualitu na ultrazvuku 
nevidíš. Na potvrzení si musíš počkat, dokud se to neobjeví na titulní stránce časopisu Voici. A 
garantuju ti, že to už bude na všechno příliš pozdě: teď už si to ale aspoň budeme pamatovat! 
CLAUDINE:	 Takže ty si myslíš, že kdyby nechodil s někým známým, tak bychom se to nikdy 
nedozvěděli? 
MAXIME:	 No tak myslím, že děkovný dopisy jim do redakce psát radši nebudeme! Ale konec 
konců je to přece jeho život. 
CLAUDINE:	 Teď už i náš. 
MAXIME:	 Nakonec by nám to stejně řekl. Je mu pořád přece jenom třiadvacet. Potřebuje se v 
tom utvrdit. 
CLAUDINE:	 Utvrdit v čem? 
MAXIME:	 V tom, že je na kluky. To víš, někdy se v tom člověk utvrdí docela pozdě. Přece nás 
nebude provokovat jen tak pro nic za nic. 
CLAUDINE:	 Ale proč nám nedůvěřuje? 
MAXIME:	 Mezi námi, vzhledem k tomu, jak teď reaguješ, docela chápu, proč se to radši snažil 
tak dlouho odkládat. 
CLAUDINE:	 Ne, ne, kdybych se to dozvěděla přímo od něj, tak bych to vzala mnohem lépe. 
Takhle nás postavil před hotovou věc. 
MAXIME:	 Kdyby ses to dozvěděla přímo od něj, tak bys byla taky postavená před hotovou věc. 
To máš prašť jako uhoď. 
CLAUDINE:	 To teda nemám! Mohl mi to říct už dřív: “Víš, mami, myslím, že jsem homosexuál.” 
A já bych mu pomohla. 



MAXIME:	 Ano? A jak? Co bys udělala? 
CLAUDINE:	 Vzala bych ho k psychologovi, třeba. 
MAXIME:	 Ne, to ne, k psychologovi ne! Chodíš k němu už deset let a podívej, jak na tom dneska 
jsi. 
CLAUDINE (vytahuje telefon):	 Můžeš si klidně myslet, co chceš, ale já bych řekl, že Freud o tom 
musel přemýšlet mnohem víc než my dva dohromady. 
MAXIME:	 Ten nám tady ještě chyběl! Ale když myslíš, že nám Freud pomůže. Jenom neříkej, že 
jdeš googlovat, jak bysme teď měli s Nikolou mluvit. 
CLAUDINE:	 Proč ne? Hele, třeba tady: “Freud vždy odmítal zařadit homosexualitu mezi lidské 
choroby…” Uf, je fajn přečíst si něco takového. 
MAXIME:	 Děkuju! A co se ti tady dobrou čtvrthodinu asi tak snažím vysvětlit! Aspoň ty bys mi 
věřit mohla. 
CLAUDINE:	 “Není ani hříchem, ani úchylkou… láska mezi muži není proti přírodě…” Aha, tohle 
je zajímavé: “Jedná se o variantu sexuální funkce způsobenou přerušením vývoje sexuality…” 
MAXIME:	 Což nás přivádí k čemu? 
CLAUDINE:	 Helemese, Freudova vlastní dcera Anna, taky psycholožka, říká přesný opak toho, co 
tvrdí její otec. Homosexualitu považuje za úchylku. 
MAXIME:	 Tak to se asi radši vrátíme k Freudovi, že ano, přece jen je to otec a otec by měl mít 
pravdu. 
CLAUDINE:	 Taky doufám! Freud taky říká, že “je zbytečné pokoušet se předělávat homosexuála 
na heterosexuála”. 
MAXIME:	 A co se tady asi snažím tvrdit do roztrhání těla! Měl bych si otevřít psychoanalytickou 
praxi, vydělal bych hromadu peněz. 
CLAUDINE:	 Ty tomu stejně nebudeš věřit, ale mně to pomáhá všechno pochopit. 
MAXIME:	 Tak se toho koukej držet, Google je zadarmo, tak aspoň ušetříme. 
CLAUDINE:	 Přijde mi úplně přirozené, že snažíme něco dozvědět, než si s Nikolou promluvíme. 
MAXIME:	 Nepotřeboval nás, aby se zamiloval nebo aby se vyspal, s kým chtěl, tak nás taky 
nebude potřebovat, aby v tom pokračoval i dál, když bude chtít, drahoušku, věř mi. 
CLAUDINE:	 Víš, mně to pomůže, abych mu neříkala hlouposti. 
MAXIME:	 Kež ti je Bůh milostiv! 
CLAUDINE:	 Ale no tak, Boha do toho netahej. 
MAXIME:	 Kdybych se měl za něco modlit, tak určitě za to, aby byl šťastný, jako je, a aby to tak 
zůstalo. 
CLAUDINE:	 Přesně tak, jenomže ono to tak nezůstane. Já si totiž myslím, že problémy teprve 
přijdou: takže si na to budeme muset zvyknout tak jako tak. 
MAXIME:	 O jakých problémech to zase mluvíš? 
CLAUDINE:	 Ty budeš flegmaticky klidný, i kdyby ti na hlavu padalo samo nebe. 
MAXIME:	 Tak nebe mi na hlavu nepadá, spíš zeť; navíc docela známej zeť… Teda já osobně ho 
nijak moc neznám, ale to mě vlastně ani nepřekvapuje, u tohohle typu časopisů neznám dobré tři 
čtvrtiny lidí! 



CLAUDINE:	 Ale jo, znáš ho! Je to herec. Hrál v jednom Lelouchově filmu. 
MAXIME:	 Všichni herci hráli v nějakém Lelouchově filmu. 
CLAUDINE:	 Je to docela hezký chlap… Ale je docela o dost starší, že? 
MAXIME:	 A co má být? 
CLAUDINE (znovu něco hledá na svém smartphonu):	 Počkej, já se podívám, jsem si jistá, že mu je 
alespoň o třicet víc. 
MAXIME:	 Na věku nezáleží. Když už si nemůžeme vybrat pohlaví, tak co potom sejde na datu 
narození! To mě nechává úplně klidným. 
CLAUDINE:	 Ale zajímat by tě to mělo, minimálně to totiž dokazuje, že pořád hledá otce. 
MAXIME:	 Ne, ty si prostě nedáš pokoj! 
CLAUDINE:	 Vždyť to úplně bije do očí! Navíc je ti ten herec podobný.  
MAXIME:	 Ne, co to zase meleš… Prostě ty a tvůj syn máte stejný vkus, nic víc. Na tom je vidět, 
jak moc toho máte společného! 
CLAUDINE:	 Fajn, fajn, jedna jedna! Máš pravdu, není to tvoje chyba, ale ani moje… Padesát tři! 
Je mu padesát tři! 
MAXIME:	 Tak to není zas tak starej, navíc je to herec. Snaží se vypadat mladší. 
CLAUDINE:	 Hele, koukám se na Wikipedii, získal už dokonce jednoho Césara. 
MAXIME:	 To je fajn, aspoň jsme zatím unikli pornohercům. 
CLAUDINE:	 No dovol, já tady hledám informace o našem, o našem… zeti! 
MAXIME:	 Líp bys udělala, kdybys vzala telefon a zavolala našemu synovi. 
CLAUDINE:	 Hned, říkala jsem ti, že to udělám, když ty nemáš odvahu, abys to udělal sám. 
MAXIME:	 Klidně mu můžu zavolat, jestli chceš. Rozhodně nemám v úmyslu se z toho nějak 
vyvlíkat… Já jenom netuším, co bych mu tak asi měl říkat, protože tohle pro mě teda problém je. 
CLAUDINE:	 Jo, přesně: “Protože tohle pro mě teda problém je.” To mu rozhodně pomůže. 
MAXIME:	 S tím musí počítat. Moje názory zná. Spíš by se měl bát tvojí reakce, takže by bylo v 
každém případě lepší, kdybys mu zavolala ty. 
CLAUDINE:	 Vidíš, že se z toho snažíš vyvlíknout. Nejlepší bude, když se vrátíme. 
MAXIME:	 Jak jako že se vrátíme? 
CLAUDINE (začíná si balit kufr):	 Nebudeme tady přece trčet s rukama v klíně! Nejlepší bude, 
když budeme s ním. Určitě nás potřebuje. 
MAXIME:	 To je teda pěkná hovadina! Přece nebudeme rušit dovolenou jenom kvůli nějaký 
postelový avantýře, která se nás netýká! 
CLAUDINE:	 Nebuď sprostý, o nic sexuálního tady nejde. Tady jde o lásku! A jak můžeš říct, že se 
nás to netýká?! Když už to je na titulní stránce všech časopisů? 
MAXIME:	 Jednoho časopisu! Claudine, nepíšou o tom ve všech novinách! Kdyby nás Nikola 
potřeboval, tak nám zavolá. Nebo ti snad poslal nějakou textovku? Neposlal! Takže nevidím jediný 
důvod, proč bysme si měli kazit dovolenou a plést se do něčeho, o čem s námi ani nemá potřebu 
mluvit.  



CLAUDINE:	 Stejně už je ta dovolená zkažená! Přece tady nezůstaneme a nebudeme se chodit 
opalovat a tvářit se, jako že se nic nestalo. A určitě o tom s námi mluvit potřebuje! Minimálně já tu 
potřebu mám. 
MAXIME:	 Tak mu hlavně konečně zavolej. Vždyť ani nevíme, jestli je vůbec v Paříži! Možná si s 
tím svým hercem oslazujou život někde na nějakým gay zájezdu! 
CLAUDINE:	 Na gay zájezdu? 
MAXIME:	 Jo, takový věci existujou! Na gay zájezdech jsou pěkně mezi svejma… šuká se tam na 
každým rohu a zpátky domů se ani nemusíš vrátit s tím, s kým jsi odjela! 
CLAUDINE:	 Nikola takový není. Znám ho líp než ty. Je citově založený. 
MAXIME:	 Ty že ho dobře znáš! Vždyť jsi ani netušila, že by ho mohli přitahovat muži, a teď mi 
tady budeš tvrdit, že ho znáš? Příště zkus trochu víc zapojit logický myšlení. 
CLAUDINE:	 Když se vrátíme do Paříže, tak aspoň budeme mít čisté svědomí. Co to děláš? 
MAXIME:	 Posílám mu esemesku, to je nejjednodušší varianta. Přece se nebudeme vracet 
zbytečně. 
CLAUDINE:	 Počkej a co mu jako píšeš? 
MAXIME:	 “Ahoj, Nikolo, jsme v Concarneau. Viděli jsme ty fotky. Zavolej mámě, jestli chceš.” 
Může být? 
CLAUDINE:	 Ne, to teda nemůže! Nemusíš tam psát, že jsme v Concarneau… Ani že jsme viděli ty 
fotky… Představ si, co kdyby je třeba ještě sám zatím neviděl… 
MAXIME:	 Ale jo, viděl, někdo mu to určitě musel dát vědět. Fajn, takže: “Nikolo, ty fotky jsi asi 
už viděl. Všechno v pohodě. Zavolej mámě, jestli si chceš promluvit.” 
CLAUDINE:	 Smaž to “všechno v pohodě”! 
MAXIME:	 OK, udělám to ještě jednodušeji. “Ahoj, Nikolo, jestli chceš, zavolej.” 
CLAUDINE:	 Smaž “jestli chceš”. “Zavolej” bude stačit. 
MAXIME:	 Hele, ty si ze mě děláš srandu! 
CLAUDINE:	 Já mu zavolám! Bude to tak lepší. 
MAXIME:	 No, konečně! 
CLAUDINE (do mobilu):	 “Nikolo, tady máma… Jo, jo, máme se fajn… Ehm, dám ti tátu!” 
MAXIME (z donucení bere telefon do ruky):	 “Jo, ahoj, Nikolo… Jo, všechno v pohodě… Omluv 
mámu, je taková trochu vykolejená… Ne, nečekala to… Jo, já trochu… Fakt…? To víš, že jo… Ne, 
to je v pohodě… Jasně, pošli mi kód… Platí, kolem šestý… OK, tak zatím.” 
CLAUDINE:	 Co říkal? 
MAXIME:	 Jedeme domů! Zve nás k sobě, dneska v šest. 
CLAUDINE:	 Ví, že jsme v Concarneau? 
MAXIME:	 Nejspíš se mu to vykouřilo z hlavy. Koukej dobalit ten kufr, ať stihneme nejbližší vlak. 
CLAUDINE:	 Ale neděje se nic vážného, že ne? 
MAXIME:	 Ne, ne, jenom si s náma chce promluvit.  
CLAUDINE:	 Neříkal, že mě má rád? 



DĚJSTVÍ 3, Konečně realita 

Garsonka, na které je poznat, že v ní bydlí samotný muž. Velice vkusně zařízená. Jediná jednoznačně “gay” stopa: 
velká zarámovaná fotomontáž, na které Marlon Brando líbá na ústa Jamese Deana. 

NIKOLA (leží na pohovce, telefonuje):	 “Asi ano, neměli by mít zpoždění… Ne, to nevím… 
Poslouchej, jednou bych jim to stejně říct musel… Jo, já vím, že je to drsné, ale já to risknu… Mně 
hlavně štve, že mi to na té titulce vůbec nesluší… No, ano, takhle z profilu to nevypadá dobře… 
Kdyby něco řekli, tak bych jim zapózoval! Ne, Charles ne, toho to spíš štve… No jo, bojí se, aby 
nepřišel o nějakou roli… 
Ne, oni to zjistili tak, že si koupili Voici… No to ano, ale mě taky nikdo předem nevaroval… Tak to 
prostě je…! Jsem si jistý, že otec z toho bude hodně špatný, ale matku to muselo dorazit úplně… 
Řekl jsem jim, ať přijedou… Už by tu měli… (Zvonek.) Do háje, někdo zvoní, to budou určitě oni! 
Kdyby něco, zavolám, děkuju, zlatíčko…” 
(Naposledy pohledem zkontroluje celý byt a hlasitěji řekne:) ANO, UŽ JDU! UŽ JDU! 
CLAUDINE a MAXIME (společně, vážným tónem):	 Ahoj, Nikolo. 
NIKOLA:	 Omlouvám se, zrovna jsem mluvil s Julií… 
MAXIME:	 No jo, krásná Julia… 
CLAUDINE:	 To nemusíš, drahoušku, my už to stejně víme… 
NIKOLA:	 Ano, já vím, že to víte, ale Julie mi teď opravdu volala. Je to pořád moje nejlepší 
kamarádka… 
MAXIME:	 No jasně, nejlepší kamarádka, co taky jinýho… Spíš by mě zajímalo co Julien? 
NIKOLA:	 Ale on se nejmenuje Julien, jmenuje se Charles. 
CLAUDINE:	 Táta myslel Juliena, víš kterého, toho kluka od sousedů z pátého… 
NIKOLA:	 Jo tohle, no, teda, na toho už jsem skoro zapomněl, to už je tak dávno. 
MAXIME:	 Aha, to jako proto, že jich bylo hodně?! 
CLAUDINE:	 Ale no tak, Maxime, prosím tě, nemusíš přece začínat hned takhle. 
MAXIME:	 Samozřejmě, máš pravdu, omlouvám se. Nejdřív nám hlavně musíš říct, jestli jsi 
šťastný, protože to tvoji matku zajímá nejvíc. 
CLAUDINE:	 Jestli jsi šťastný, tak (Pláče.) my budeme taky. 
MAXIME:	 Nebo se o to aspoň pokusíme. 
NIKOLA:	 Můžete být klidní, ano, jsem šťastný. (Změní téma hovoru.) Zatím si to tady můžete celé 
prohlédnout, jak to tu mám hezky zařízené, ještě jste tady u mě nebyli… 
CLAUDINE:	 Měli jsme strach, abychom tě neobtěžovali. 
NIKOLA:	 Dáte si něco k pití? Musíte mít určitě žízeň… 
MAXIME:	 Ne, ale máš pravdu, máš to tady pěkný. Ne že bych teda schvaloval všechno, co tu 
máš, ale je to takový, jak bych to jenom, “útulný”. 
CLAUDINE:	 Přesně tak, ano, je to takové roztomilé. Přesně podle tvého vkusu! 
NIKOLA (nalévá jim něco k pití):	 Myslíš jako, že jsem ti vždycky připadal roztomilý? 
CLAUDINE:	 Ne, to ne, to vůbec! Takhle jsem to rozhodně nemyslela. 



MAXIME:	 Bydlíš tady sám? 
NIKOLA:	 Ano, i když, nebudu vám lhát, mívám tu občas návštěvy. 
MAXIME:	 Návštěvy? 
CLAUDINE:	 To je dobře, jsem radši, když vím, že máš přátele, ať už je to kdokoli… 
NIKOLA:	 Ne, nebojte, nemám jenom homosexuální přátele, jestli se ptáte na tohle… 
MAXIME:	 To my nemáme žádné. 
NIKOLA:	 Fajn, takže se do toho chcete pustit rovnou? 
MAXIME:	 Přece jen jsme se kvůli tomu právě vrátili z Concarneau. 
NIKOLA:	 Co jste, sakra, dělali v Concarneau? 
MAXIME:	 Byli jsme tam s tvoji maminkou na dovolené. Říkali jsme ti to, ale asi se ti to 
vykouřilo z hlavy. 
CLAUDINE:	 To ale není vůbec podstatné, teď jsme tady. S tebou. 
NIKOLA:	 No, já si nejsem zas tak úplně jistý, že byste mi o tom říkali. 
MAXIME:	 Tak fajn, řekněme, že jsme ti o tom nechtěli říkat, že jsme si to chtěli nechat pro sebe, 
ale teď jsme naznali, že přišel čas na náš coming out: ano, byli jsme v Concarneau! 
NIKOLA:	 Dost dobrý, uznávám… Tys mě vždycky uměl báječně uklidnit. Kdybys mi hodil 
tohle laso dřív, možná bych se té přiležitosti chytil a troufnul si i na ten svůj… coming out. 
CLAUDINE:	 No právě, proč ses mi s tím nikdy nesvěřil? 
MAXIME:	 Nám! Proč ses NÁM s tím nikdy nesvěřil? 
NIKOLA:	 Mělo to být překvapení! Ne, dělám si srandu! Nechtěl jsem vám s tím přidělávat 
starosti. Čekal jsem na vhodnou příležitost a taky jsem si chtěl být jistý, že jsem našel toho pravého, 
než vám někoho představím. 
MAXIME:	 A… tenhle herec, ten Charles, je ten pravý? 
NIKOLA:	 Je, teda myslím, že je, člověk si nikdy nemůže být ničím tak úplně jistý… Známe se 
sice jenom pár měsíců, ale on je, ve všech směrech… Akorát jsem zkrátka zatím neměl čas vám ho 
představit. 
CLAUDINE:	 Ale stejně jsi nám mohl aspoň dát předem vědět: dokážeš si určitě představit, jak se 
táta tvářil, když na ty fotky přišel… Navíc se starším mužem… 
NIKOLA:	 Fajn, ale musíte aspoň uznat, že vám nepřivedu domů žádného lůzra. 
MAXIME:	 Přesně o tom si musíme promluvit. Nikolo, ty ten jejich svět neznáš, na tyhle lidi si 
musíš dávat bacha. Určitě ti nasliboval hory doly, aby tě dostal do postele, a tys tomu podlehnul, ale 
ať je to, jak chce, musíš být ve střehu: takových jako ty už kolem něj prošlo… 
CLAUDINE:	 Ano, tatínek má pravdu: pro něho je to určitě jenom taková zábava. Svedl tě na 
scestí, ale ještě není pozdě s tím něco udělat. 
NIKOLA:	 Co blázníte?! Charles není můj první kluk… A ostatně Julien taky ne, bylo jich 
mnohem víc! 
A co mělo znamenat to, že mě dostal “na scestí”? To jsem byl já, kdo Charlese obrátil. Dokud 
nepotkal mě, tak to byl obyčejný heterák. Já jsem jeho první kluk! Přede mnou spal jenom s 
holkama. Nikdy si netroufnul tu hranici překročit.  
CLAUDINE:	 Můžu se posadit? 



MAXIME:	 Já si asi radši sednu taky… Skutečně se nám tady snažíš tvrdit, že není nic 
příjemnějšího než svést heteráka? 
CLAUDINE:	 Ale co ty, co ty!? Kdo svedl tebe? 
NIKOLA:	 Já k tomu nikoho nepotřeboval. Pokud vím, tak jsem byl vždy homo. Dokonce jsem si 
myslel, že něco musíte tušit, od jisté doby… Trvá to totiž docela dlouho: už ve školce jsem cítil, že 
jsem jiný než ostatní. 
CLAUDINE:	 Ve školce?! 
NIKOLA:	 Pamatuješ na ten nápis na budově? “Dívčí škola”. 
MAXIME:	 A co má být? Vždycky jsi přece chodil do veřejných smíšených škol. 
NIKOLA:	 Já vím, že byla smíšená, ale stejně tam byly dva vchody: na jedné straně byl nápis 
“Chlapecká škola” a na druhé “Dívčí škola”. A tamtudy jsi mě vždycky vodila. 
MAXIME (ke Claudine):	 Proč jsi ho vodila ze strany od dívčí školy? 
CLAUDINE:	 Protože vevnitř to přece bylo společné. 
NIKOLA:	 To sice bylo, ale stejně jsem den co den přemýšlel, proč chodíme vchodem do dívčí 
školy. 
CLAUDINE:	 A to jsem snad měla zařídit, aby tu fasádu jen tak tobě pro radost předělali? Vždyť 
víš, že ty nápisy tam byly už dávno předtím. 
MAXIME:	 To ano, ale vždyť ti teď vysvětluje, že ho to trápilo! Dokonce se nám s tím teď 
svěřuje. 
NIKOLA:	 To je fakt, ale zase mi to pomohlo si uvědomit něco hodně důležitého: že mi je líp 
mezi holkama než s klukama. 
MAXIME:	 Aha, takže to začíná pěkně zeširoka… 
CLAUDINE:	 Nech ho, ať nám to řekne sám. 
NIKOLA:	 O přestávkách mi kluci nadávali, že jsem baba, prostě jsem nemohl být stejný jako 
ostatní. 
CLAUDINE:	 Proč jsi mi o tom nikdy nic neřekl? Zašla bych za ředitelkou. 
MAXIME:	 Taky sis to s nima mohl vyřídit sám, ne, sakra, copak se neumíš prát? 
NIKOLA:	 No, vlastně ne, tys nikdy neměl čas, abys mě to naučil! 
CLAUDINE:	 Tak vidíš, říkala jsem ti, že je to naše vina. 
NIKOLA:	 Ne, upřímně, já myslím, že za to nemůžete… V pubertě jsem si to sice myslel, ale já 
jsem se jako homosexuál narodil. To spíš vy jste se přizpůsobili tomu, jaký jsem byl, ne naopak, tím 
si jsem jistý. 
CLAUDINE:	 Tím chceš říct, že ses vždycky koukal po klukách? 
NIKOLA:	 Ano. Ze začátku jsem si myslel, že se po nich koukám jenom proto, abych zjistil, co 
oni mají a já ne… Měl jsem pocit, že jsem něco míň než ostatní kluci… Chyba! Tak jsem si radši 
začal myslet, že se po nich ohlížím proto, že se nelíbím holkám, ale tak to taky nebylo, prostě se mi 
kluci líbili… A já si to nechtěl připustit. 
CLAUDINE:	 Asi tomu úplně dobře nerozumím. 



NIKOLA:	 Jako dítě jsem nevěděl, co to je být homosexuál. Vlastně jsem ani nevěděl, že je něco 
takového vůbec možné, takže jsem si musel nějak omlouvat to, že mě kluci přitahovali. Člověk si 
rychle najde dost důvodů, i když žádné vlastně nejsou. A tak je to se vším. 
MAXIME:	 A tak je to se vším, tak je to se vším, to se ti snadno řekne! 
NIKOLA:	 Jasně že jsem si nějakou dobu myslel, že je to vaše vina. Dokonce jsem za to na vás 
byl pěkně naštvaný, protože jste se na moji sexuální výchovu úplně vykašlali. 
MAXIME:	 Za to asi můžu nejspíš já! 
NIKOLA:	 Byl jsem přesvědčený, že jsem začal chodit s klukama hlavně kvůli tomu, že jste mi 
nevysvětlili, jak to kluci dělají s holkama, protože já tak nějak přece vím, jak se to dělá! Ale to jsem si 
jenom něco nalhával. Teď už vím, že mě kluci přitahovali odjakživa. Vy si nemáte co vyčítat. Ale i 
kdybyste byli za moji homosexualitu zodpovědní, tak bych vám za to ještě poděkoval, protože 
dneska jsem nesmírně šťastný. 
CLAUDINE:	 Jsi si tím jistý? 
MAXIME:	 Ale třeba se to ještě může nějak změnit, ne? Když už se ti podařilo předělat heteráka, 
tak proč by tě nemohla nějaká holka zbavit té tvojí homosexuality! Musí to přece fungovat na obě 
strany, ne? 
NIKOLA:	 Tak za prvé, heteráka nikdy nemůžeš doopravdy “předělat”: Charles si prostě jenom 
odmítal přiznat, že je homo, nic víc. Rodinná zátěž, tlak společnosti. Já mu jenom otevřel oči.  
Charles byl skrytý homosexuál, zatímco já měl to štěstí, že jsem se mohl hodně brzy přijmout 
takový, jaký jsem. 
CLAUDINE:	 Ale my bychom tě přece taky přijali, kdybys o tom s námi mluvil. Dáváš si aspoň 
pozor? 
NIKOLA:	 Myslíš jako kondom a tak? Možná už je čas, kdy bychom si o tom měli promluvit, co 
ty na to? 
MAXIME:	 Ale tak snad je normální, když si o tebe tvoje matka dělá starosti, ne! Po tom všem, co 
pořád ukazujou v televizi a ve filmech… Taky chodíš na takový ty místa? 
NIKOLA:	 Myslíš jako sauny, gay bary, blackroomy a tak podobně? Ano, občas se tam 
dostanu… Ale dneska, v době sociálních sítí už to není tak časté jako dřív… Já vím, že nám často 
lidi vyčítají, že jsme taková hodně do sebe uzavřená komunita, že se stýkáme jenom mezi sebou. 
Ale… Ale ono je úplně logické, že se scházíš na místech, kde víš, že tě nikdo nebude otravovat, 
protože ono nejde vždycky držet se na veřejnosti před lidma za ruku nebo si jen tak dát pusu, jak bys 
chtěl. Tam nás aspoň nikdo neočumuje jako nějaký exotický zvířátka. 
CLAUDINE:	 Mohli byste k nám s tím svým přítelem zajít na večeři. Stejně chceme pozvat pár 
přátel. 
MAXIME:	 Počkej, ještě ho neznáme. 
CLAUDINE:	 Přesně tak. A pokud ho chceme poznat, musíme ho taky někdy pozvat. 
MAXIME:	 Klidně můžeme zajít na večeři někam do restaurace, než ho hned zvát rovnou k nám 
domů… 
NIKOLA:	 Bojíš se, jak to bude vypadat, když přijdu domů s přítelem? To je dost děsivá 
představa, co? 



MAXIME:	 To jsem neřekl, ale mám snad právo na trochu času, abych se na to všechno 
adaptoval. V každém případě se mi ulevilo, jak jsi říkal, že to není naše vina! 
NIKOLA:	 Ne, není to ničí vina, nikdo se tady nemusí cítit provinile, ani vy, ani já. Není to přece 
žádná nemoc! 
MAXIME:	 Počkej, počkej, víš, co si myslím? Možná jsi k tomu třeba měl nějaké vrozené sklony, 
takže kdyby tě tvoje matka tolik nedusila, tak bychom dneska mohli být někde úplně jinde. 
NIKOLA:	 No jasně. A taky ti běží hlavou “chybějící otec, chybějící syn”? 
CLAUDINE:	 Já tě mám moc ráda takového, jaký jsi, zlatíčko. 
MAXIME:	 Možná je fakt, že jsem dost často nebyl doma, ale měl jsem za to, že jsem ti dal do 
života dobrý základy. 
NIKOLA:	 Takový trochu mělčí… 
CLAUDINE:	 Neprovokuj tátu. Musíš pochopit, že to pro něj není snadné. Prostě si jenom myslel, 
že se mu budeš víc podobat. 
NIKOLA (otci):	 Vždyť jo, nemysli si, že nevidím, jak na mě koukáš a přemýšlíš, do jaké 
kategorie mě zařadit: hulibrk, řiťopich, switch, tetka, hošan, cvok…? Pokud by tě to zajímalo, tak 
jsem auto-reverz! 
MAXIME:	 Ne, ne, hlavně nezabíhej do detailů! Beztak toho už vím víc než dost! Doufal jsem, že 
budeš třeba aspoň bisexuál… 
NIKOLA:	 Všichni jsme bisexuální, ty hlavně! 
MAXIME:	 Tak to ne, po mně to rozhodně nemáš. Já jsem na ženský, jedině na ženský. 
NIKOLA:	 Fakt jo? A když masturbuješ, tak přece taky uspokojuješ někoho stejného pohlaví… 
CLAUDINE:	 Nikolo, mluvíš se svým otcem! 
NIKOLA:	 Promiň, ale jak ho tak pozoruju, tak mám dojem, že mě za svého syna tak úplně 
nepovažuje. 
MAXIME:	 To jsem neřekl. Ale mám snad právo aspoň snít o tom, že můj syn bude žít normální 
život, ne? 
NIKOLA:	 A ten normální život má vypadat jak? Byl bys radši, kdybych byl životem znuděnej 
heterák nebo homosexuál, který se baví? 
MAXIME:	 Pokud se bavíš, tak… To pak bude všechno v pořádku! 
CLAUDINE:	 Ano, je to tak, hlavně abys byl šťastný, na tom záleží nám všem. 
MAXIME:	 Hlavně že to není proti přírodě… některý zvířata to prý taky dělají mezi sebou… 
NIKOLA:	 Ne že by se mi teda úplně líbilo, když mě někdo přirovnává ke zvířeti. A jako proto, 
že některá zvířata stejného pohlaví to dělají mezi sebou, tak to můžeme dělat taky? To je pěkně 
debilní! Existujou totiž třeba i zvířata, co znásilňují svoje partnery nebo je po sexuálním aktu 
zabíjejí, jiná zase provozují incestní vztahy, nemluvě o nekrofílii! A taky nás to neopravňuje k tomu, 
abychom se chovali stejně. 
MAXIME:	 Já to říkal jenom proto, abych ti pomohl, nic víc v tom nebylo. 
NIKOLA:	 Tyhle články o homosexuálních zvířatech jsou jenom banální argumenty, kterýma se 
bojuje proti homofobům, co si myslí, že to je proti přírodě, zatímco proti přírodě je právě ta jejich 
homofobie! Ale je to pravda, v přírodě nenajdeš jediný homofobní zvíře. 



CLAUDINE:	 Tvůj otec se akorát snažil udělat vstřícný krok, věř mi, Nikolo. 
NIKOLA:	 Promiň, ale já taky slyšel, že doufá, že by se ze mě mohl stát heterák. A vzhledem k 
tomu, že ještě po roce 1945 najdeš v USA nebo v SSSR případy lobotomie, tak jsem docela rád, že 
jsem si dal pořádně načas, než jsem vám to řekl… 
MAXIME:	 Nejsme snad už v roce 1945… 
NIKOLA:	 Ne, ale ještě dneska, v roce 2018, se například v Íránu odsuzuje k trestu smrti 
ukamenováním, když je někdo homosexuál… 
MAXIME:	 No tak nejsme snad ani v Íránu… 
NIKOLA:	 Ještě v sedmdesátých letech se ve Spojených státech praktikovala “averzivní terapie”. 
CLAUDINE:	 Co to je? 
NIKOLA:	 Ukazovali homosexuálům gay porno obrázky a když přitom měli erekci, dávali jim 
elektrošoky, aby se u nich vytvořil pavlovovský reflex. 
CLAUDINE:	 Tohle jsem teda netušila. 
NIKOLA:	 No, doma jsem se o tom taky nic nedozvěděl. 
MAXIME:	 Ty máš teda úžasnou schopnost nám jedním dechem tvrdit, že to není naše vina, a 
přitom nás rovnou ze všeho obviňovat. 
CLAUDINE:	 Ne, ne, já myslím, že je moc dobře, že říká, co si myslí… 
NIKOLA:	 Dneska budu za toho zlýho já, protože jsem se rozhodl dát najevo, co jsem zač, ale 
na začátku to rozhodně nijak lehký nebylo. 
CLAUDINE:	 To je pravda, kladl sis spoustu otázek, že? 
NIKOLA:	 Když jsem si poprvé sáhnul na chlapa, tak jsem to obrečel, jak jsem se cítil provinile. 
Jako bych udělal něco špatného, něco zakázaného. 
CLAUDINE:	 Chudáčku můj milovaný, kolik ti vlastně bylo, když to bylo poprvé?  
NIKOLA:	 Šestnáct. 
CLAUDINE:	 V šestnácti?! 
MAXIME:	 S kým to bylo? 
NIKOLA:	 Byl starší než já. Bylo to v kempu. Pamatujete, jak jste mě nechali poprvé jít večer 
ven s partou kámošů v Sables d’Olonne? 
CLAUDINE:	 Na to si vzpomínám. 
MAXIME:	 Já ti říkal, že ho nemáme nikam pouštět, že je na to ještě moc malej… Takže ses stal 
obětí nějakýho pedofila? 
NIKOLA:	 Ale ne, vůbec ne, můžete být klidní, vybral jsem si ho sám. To já ho sbalil, už tehdy 
mě přitahovali zralí muži… Nikdo mě k ničemu nenutil… 
CLAUDINE:	 Uf, tak tohle budu muset ještě prodýchat. 
NIKOLA:	 Stalo se to v Sables d’Olonne, ale mohlo to být kdekoli jinde, klidně o rok dřív nebo 
později, změnilo by se tím něco? Bylo to v mojí hlavě. Jediný, kdo za to nese zodpovědnost, jsem já. 
MAXIME:	 A s tím tvým hercem jste se poznali jak? 
NIKOLA:	 Úplně obyčejně na jednom večírku. Byla to láska na první pohled. Je hezkej, že jo? 
MAXIME:	 Víš jak to mám s chlapama… 
CLAUDINE:	 Ale ano, je, je moc hezký. Ale taky je pravda, že… že už tak trochu prošedivěl… 



NIKOLA:	 Míval všechny vlasy tmavé. Ty šediny jsem mu přidělal já! Chtěl jsem je na něm mít 
a taky jsem dosáhl svého. 
CLAUDINE:	 Jak dlouho už jste teda “spolu”? 
NIKOLA:	 Bude to půl roku. Víš, já jsem nikdy s nikým moc dlouho nevydržel. Tentokrát je to 
vážné. Už jsme toho spolu taky dost procestovali. 
MAXIME:	 A to když spolu cestujete, bydlíte v jednom pokoji? 
NIKOLA:	 To si piš, tati! A když objednávám pokoj v hotelu, tak vždycky říkám, že hlavně 
chceme “velkou postel”! 
CLAUDINE:	 Neprovokuj, tatínka… 
NIKOLA:	 Zdůrazňuju to hlavně proto, že když dáš do objednávky dvě mužská jména, tak 
vždycky dostaneš dvě oddělené postele. Si nemyslete, že je to snadné vyrazit někam do hotelu, když 
jste homosexuální pár. Ze začátku jsem byl mrtvý strachy, vždycky když jsem šel v hotelu na recepci. 
Na ty pohledy si prostě musíš zvyknout. 
CLAUDINE:	 Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Dneska už sis na to tedy zvyknul? 
NIKOLA:	 Ano, nejdřív ti ale musí dojít, že dobrá polovina hotelového personálu a zaměstnanců 
v restauracích patří do rodiny, takže jim to nijak zvláštní nepřijde. 
CLAUDINE a MAXIME (společně):	 Do rodiny? 
NIKOLA:	 Přesně tak, do rodiny, na stejný břeh, jsou naši, duhový, prostě jsou teplý… A mají 
pochopení, abyste to pochopili! A i když nejsou, tak u nich obchodní duch snadno zvítězí nad 
homofobií, to vám dám klidně písemně. Navíc naše kupní síla je pověstná. 
MAXIME:	 Ale stejně mi nejvíc vrtá hlavou, jak to že nejsi vůbec “zženštilý”. 
NIKOLA:	 Homosexuál zženštilý být nemusí, na trhu najdeš všechny druhy. Všechny možné 
styly! Stejně jako u vás heterosexuálů: najdeš tam všechny druhy sexuality. A ne, já nejsem zženštilý 
typ. 
CLAUDINE:	 Ale nesnažíš se před námi nějak držet zpátky, že ne? 
NIKOLA:	 Jak to myslíš “držet zpátky”? 
MAXIME:	 Tvoje matka tím chce říct, jestli nejsi náhodou tak trochu víc to “ehm ehm“, když u 
toho nejsme. 
NIKOLA:	 To fakt ne. Možná se to někdy může stát, když se člověk třeba trochu přestane hlídat, 
když je jenom mezi buznama. Ale ono je to tak trochu podobné, jako když si třeba ty, mami, vyrazíš 
s kámoškama, nebo ty, tati, když jdete s chlapama na fotbal… 
MAXIME:	 Ne, promiň, já když jdu někam s chlapama z fotbalu, tak rozhodně nejsem tak trochu 
víc to “ehm ehm”. 
NIKOLA:	 Ne, to ne, ale třeba si vyprávíte oplzlý vtipy, který byste před kýmkoli jiným neříkali. 
V tomhle je to úplně stejný. 
MAXIME:	 Jak to myslíš? 
NIKOLA:	 Když jsme jenom mezi sebou, tak jo, jasně že se někdy stane, že někdo začne o 
někom mluvit třeba v ženském rodě. Vidíš, vem si třeba tuhle fotku, někdo třeba jen tak pro srandu, 
jak se to mezi kamarádama dělá, řekne: “Všimnul sis, jak ta Brandovka kouká na tu James Deanku, 
ta je z toho celá hotová." 



MAXIME:	 A jo, jasně, tohle by se ti taky teda mohlo klidně stát… 
NIKOLA:	 Chtěli jste nějaké příklady, tak tady je máte! Ale nemusíte se bát, nemluvím tak každý 
den. 
CLAUDINE:	 A oni spolu opravdu něco měli?	  
NIKOLA:	 Prý jo… Ale tahle fotka není skutečná. Na té původní fotce dává Brando pusu kočce 
a James Dean si zapaluje cigaretu… Je to montáž. Patří to mezi naše tajné představy… Když někde 
vidíš nějakého hezkého kluka, tak si ho chceš přivlastnit, je to prostě taková hra, nic vážného. 
CLAUDINE:	 To by mě teda mrzelo, kdyby byl… Marlon Bando! 
MAXIME:	 U vlastního syna je to v pohodě, ale u Marlona Branda by ti to vadilo! 
CLAUDINE:	 Ano, nabourávalo by to věrohodnost některých jeho rolí… To snad dá rozum, ne? 
NIKOLA:	 Škoda, co? Přitom by mělo být důležité to, jak to kdo zahraje a ne jestli je buzna 
nebo ne. Ve filmu je nejdůležitější talent… Třeba Jean Marais taky hrál ve Fantomasovi a ne ve 
Fantomasce a přitom všichni vědí, že žil s Jeanem Cocteauem. 
CLAUDINE:	 Je pravda, že ten taky hrál hodně chlapské role. 
NIKOLA:	 Taky to byl pořádnej chlap! 
MAXIME:	 Pořádnej chlap, pořádnej chlap… ale Jean Gabin to nebyl. 
CLAUDINE:	 Zlatíčko, na tom nezáleží, my tě máme rádi takového, jaký jsi. 
MAXIME:	 I s tím tvým hendikepem. 
NIKOLA:	 S hendikepem?! Ale, tati, já nejsem postižený. 
CLAUDINE:	 Tvůj otec se jen nešikovně vyjádřil. Jsme hrdí na to, jaký jsi. 
NIKOLA:	 No, já teda nejsem nijak zvlášť hrdý na to, že jsem buzna! Abych pravdu řekl, tak mi 
to přijde stejně pitomý, jako když se mluví o “gay pride”. Není na co být hrdý, stejně jako se člověk 
nemá za co stydět. 
MAXIME:	 Tak to je fajn, aspoň tě neuvidíme na gay pride. Uf ! 
NIKOLA:	 Už jsem to překonal! A rozhodně radši vyrazím na gay pride, než abych šel 
manifestovat za svobodu menšin. 
CLAUDINE:	 Myslíš, že se někdy oženíš? 
NIKOLA:	 Proč ne… Ale neděste se, v bílých šatech se ženit nebudu, takže vlečku mi nosit 
nemusíte. 
CLAUDINE:	 A co děti? 
NIKOLA:	 Co co děti? 
CLAUDINE:	 No, jestli myslíš, že budeš někdy mít děti, když to je dneska možné. 
NIKOLA:	 Možné možná jo, ale ne! A bez ženské pomoci to stejně nejde.  
MAXIME:	 No, bohudík, že aspoň u tohohle se bez ženy neobejdeš. 
NIKOLA:	 Dokonce bez dvou! Bez dárkyně a bez náhradní matky. 
CLAUDINE:	 Aha, no jo, myslíš, že by ti prošla adopce? 
NIKOLA:	 Něco jsem si o tom už zjišťoval… S adopcí je to na dlouho a je to děsně 
komplikované. 
MAXIME:	 Takže náhradní matka… A to ti nevadí, že se při tom obchoduje s ženským tělem? 
Že si pronajímáš ženskou dělohu, aby ti vyrobila dítě! 



NIKOLA:	 To máš pravdu, pronajímáš si její tělo, abys mohl dát život vytouženému dítěti, což 
mi přijde pořád o dost lepší než si pronajímat ženské tělo k uspokojení sexuálních potřeb, jak to 
děláte s kámošema z fotbalu, když vyrazíte na noční tah po Amsterdamu nebo kde! 
MAXIME:	 A tím jako narážíš na co? 
NIKOLA:	 Nebudeš mi, doufám, tvrdit, žes nikdy neplatil za sex? 
MAXIME:	 Tvůj syn není baba, tvůj syn se zbláznil! Myslím, že je na čase, abysme už šli. 
CLAUDINE:	 Když tys ho těmi svými otázkami zahnal do kouta… 
NIKOLA:	 Ano a ještě jednou ano, já si radši zaplatím matku než kurvu… A kdybych si jako 
kluk mohl zaplatit novýho tátu, tak bych to taky udělal! 
CLAUDINE:	 Nechte toho, oba dva! 
MAXIME:	 Vždyť už nic neříkám! 
NIKOLA:	 Ty si myslíš, že dva chlapi nebo dvě ženský nejsou schopní vychovat dítě? Je to tak? 
Pochybuješ o tom? Tak hele, já mám tátu i mámu, ale jak tě tak poslouchám, tak jsi to se mnou taky 
podělal! 
CLAUDINE:	 Nelíbí se mi, když jste na sebe takoví. Obejměte jeden druhého, nebo prostě udělejte 
něco takového… 
MAXIME:	 Fajn, to by stačilo, zavolám taxíka a jedeme. (Bere do ruky telefon. Pauza.) Ten tvůj přítel, 
herec, jmenuje se Charles Lefebvre? 
NIKOLA:	 Jo, Charles Lefebvre… Proč? 
MAXIME:	 Nikolo… 
CLAUDINE:	 No tak, co je? Děje se něco? 
MAXIME:	 Píšou tady, že skočil z okna… 

* * * 

Druhý den ráno, rodiče spí na křesle a pohovce, vchází Nikola. 

CLAUDINE:	 Tak co? 
NIKOLA:	 Zatím mi nemůžou nic říct. 
MAXIME:	 Takže je pořád v komatu… 
NIKOLA:	 Já mám pocit, jako by to všechno byla strašlivá noční můra. 
CLAUDINE:	 Zvládneš to? Dali ti něco? On se z toho určitě dostane, já tomu věřím. 
MAXIME:	 Nemusel ses vracet, měl jsi s ním zůstat v nemocnici. 
NIKOLA:	 Jeho rodina mi to zakázala. 
MAXIME:	 Ne, to snad není možný! 
NIKOLA:	 Ale jo, dobře víš, že je. 
CLAUDINE:	 Tušíš, proč to udělal? 
NIKOLA:	 Nedokázal svoji homosexualitu přijmout. Myslím, že dostal strach o svoji kariéru. 
Zdálo se mu, že by mu to mohlo uškodit, že nebude dostávat tolik rolí. Vy jste si to taky mysleli, sami 
jste to tady včera říkali. 



MAXIME:	 Od včerejška se všechno změnilo. 
CLAUDINE:	 Nikola má pravdu, všechno se nezměnilo, všechno ne. 
NIKOLA:	 Stalo se to, že jsme se vyoutovali na titulní stránce společenského časopisu… A já to 
bral na lehkou váhu… Já jsem takovej blbec! On to prostě nezvládnul. Když jsme si včera volali, 
snažil jsem se to co možná nejvíc odlehčit…   
CLAUDINE:	 O čem jste spolu mluvili? 
NIKOLA:	 Říkal jsem mu, že to bude v pohodě, že to je prostě potřeba brát, jak to je… Ale on 
byl úplně v háji. Chtěl jsem jít k němu, ale on říkal “hlavně to ne”. Nejvíc se bál, co na to řeknou 
jeho rodiče. Pořád přemýšlel, jak zareagují, až to uvidí. Chápete to? 
MAXIME:	 Tak nějak jo, asi to začínám chápat. 
NIKOLA:	 Nemůžu uvěřit, že se to děje. 
CLAUDINE:	 Ano, zlatíčko, právě proto jsme se o tebe taky báli, ne všichni se dokážou smířit s tím, 
že je někdo jiný. Ty máš dobrou povahu, ty ses s tím vyrovnal rychle, ty jsi šťastný s tím, co máš - i s 
tou svou orientací - ale pro každého to tak snadné není, vždyť víš. 
NIKOLA:	 Ale to všechno mělo dopadnout jinak, mělo to být jednodušší. 
CLAUDINE:	 To ano, mělo. Ale ani my jsme v tom neměli úplně jasno, když jsme se to dozvěděli. 
NIKOLA:	 Mě to tak štve, všechno je to moje vina. 
CLAUDINE:	 Pojď, vybreč se, zlatíčko, musí to jít ven… A neboj, nezůstaneš sám, přestěhuješ se k 
nám do našeho domu. 
NIKOLA:	 Jak mi to jenom mohl udělat…? To je strašný… 
CLAUDINE:	 Pojď, odvezeme tě. 
NIKOLA:	 Ne, ne… Potřebuju být sám. Všechno je to jenom moje vina. 
MAXIME:	 Tak to ne, tohle já rozhodně poslouchat nehodlám. Tohle fakt není tvoje vina. Tohle 
je naše vina.  
NIKOLA:	 To ne, vždyť jste ho ani neznali… 
MAXIME:	 To ne, ale stejně je to naše vina, jo, taky za to můžeme… Protože to udělal kvůli 
našim debilním předsudkům, kvůli všem těm odvěkým klišé, co nám pořád vtloukají do hlavy a co 
už desítky a desítky let šíříme pořád dál a dál, kvůli tý směšný ostrakizaci, která nás nutí uzavírat se 
do starých zatuchlých názorů, ačkoli bychom se měli naučit udělat si nejdřív pořádek sami v sobě… 
Ano, může za to nedostatek naší otevřenosti, naše přirozené sklony k diskriminaci, jako bychom 
všichni toužili po tom, abychom se všichni podobali jednomu jedinému platnému vzoru, podle 
kterého bychom měli žít, jako podle jediné, nedotknutelné pravdy. Přitom je jen jediná chvíle, kdy 
jsme všichni stejní, a to když umřeme, ale do té doby bychom prostě měli pochopit, že musíme 
přijmout všechny, i ty, kteří jsou jiní než my. Jo, Nikolo, jsem blbec a byl jsem blbec, ale jsem hrdej 
na to, že mám syna, který mi otevřel oči a já si díky tomu uvědomil všechny ty blbosti, co s sebou 
pořád vláčíme, já i tvoje máma - no ano, ano, i ty drahá. Byli jsme takoví pitomci, že jsme nechtěli 
nic vidět, že jsme o ničem nechtěli mluvit. A právě kvůli takovým pitomcům, jako jsme my, udělal 
tvůj přítel to, co udělal, právě proto se rozhodl pro sebevraždu, no ano, jen to řekněme nahlas, kvůli 
blbcům, jako jsme my, ne kvůli tobě, ne, kvůli tobě ani náhodou, ne, tím si můžeš být jistý, protože 
za to můžeme právě a jenom my. 



NIKOLA:	 Díky, tati. 

Všichni tři se obejmou. 

KONEC


