
 

 

 

 

 

CRAVATE CLUB 

Fabrice Roger-Lacan 

 

Přeložil © Petr Christov 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavy:  BERNARD 

  ADRIEN 



 

Scéna 1 

 

Pracovna, bezpochyby ateliér architektů. 

Dva pracovní stoly naproti sobě. 

Rázně vchází Bernard. Spokojený. Zvedne telefon a vytáčí číslo… 

 

BERNARD Ahoj drahoušku… To jsem já, tvůj tatínek… Děkuju beruško… tys mi 

udělala k narozeninám dárek?… Obrázek?… Můj portrét? ”Portrét”, zlatíčko, portrét, 

ne portlét… No to bych ho chtěl vidět… Můžeš mi dát maminku?… Cože?… Je mi 

čtyřicet… no, myslím, že jsem se narodil kolem desátý večer, pozdě večer… Ne, máš 

pravdu, ještě mi není… Co?… Ani mladej, ani starej, něco mezi… Tak uprostřed, 

uprostřed života… Ne, to neznamená, že umřu zrovna za čtyřicet let… ”umřu”, ne 

umžu, hlupáčku… Nevím, možná dřív, možná pozdějc, takový věci nemůžem vědět, 

drahoušku, vždyť to víš, jsi přece velká… Prostě nemůžem… Proč brečíš?… Ale já teď 

neumřu, proč chceš, abych umřel? Zlatíčko… já neříkám, že chceš, abych umřel… Ne, 

nechceš, já vím…Nebreč, lásko, drahoušku, já jsem ve výborný formě, jsem úžasnej 

táta v super mega formě, kterej bude žít tak dlouho, že jednou toho budete vy mít plný 

zuby!… Dělám si legraci, beruško… Jasně, vrátím se brzo, hodně brzo, dej mi 

maminku… papa… papa, papa… papa…zavolej mamku… Jo, papa, běž… dobře, 

budeme počítat pozpátku, tak jo: 5… 4… 3… 2… 1… papa! (pauza, pak změní tón) 

Ano, haló!… Nic… Ale ne, nejsem naštvanej… Jo. Dobře, je to hotový, podepsali jsme 

to… Jak to víš?… Kdes ho potkala?… A fakt ti to řek?… Je to hajzl! Že ale musel bejt 

pěkně naštvanej…Všechno, máme to všechno… Je to Adrienova zásluha, všechno to 

udělal on… No my, ale on už čtvrt roku obědvá s těma hlavounama z Rady… Ne, 

přijde… Říkal jsem mu… Papa… Jo, je to krásnej dárek k narozeninám… Nikoho jsi na 

večer nepozvala, že ne?… Pěkně v klidu, nás pět, celá rodina… Paráda… Papa… 

(Zavěsí.) 



Bernard jde pro láhev šampaňského do koupelny, která je hned vedle. Slyšíme kroky, 

Bernard se schová, vstupuje Adrien. 

ADRIEN Bernarde? 

Sundá si svou motocyklovou přílbu a odloží také balík oblečení z čistírny. Posadí se, dá 

si nohy na svůj stůl, usmívá se. 

BERNARD (Vyskočí.) Bum! (Vystřelí zátku směrem k Adrienovi.) 

ADRIEN Au, au… Kurva, moje oko! 

BERNARD Prolítla těsně vedle. 

ADRIEN Přímo do oka! 

BERNARD Ne, ne… 

ADRIEN Přísahám. Příšerně to bolí. 

BERNARD Ukaž… Vím, že si děláš srandu. 

ADRIEN Au, au… Cejtím, jak se mi odlepuje rohovka! 

BERNARD Co to říkáš… (Přibližuje se.) Ukaž… 

ADRIEN Ty zátky jsou svině… 

BERNARD Dej pryč tu ruku, nech mě se kouknout… 

Bernard se naklání, Adrien se vymrští jako kočka a zařve. 

Bernard překvapeně uskočí. 

ADRIEN Trochu jsi tomu věřil, že jo? 

BERNARD Ani na chvilku. 

ADRIEN Ale jo, jo, věřil… 

BERNARD Volal jsem Leoně, abych jí to řek, pozdravuje tě a blahopřeje… (Nalije 

šampaňské do skleniček a jednu podá Adrienovi. Přiťuknou si a pijí. Bernard znovu 



nalije.) Potkala se s Chicamourem na tenise. Už to věděl. Řekl jí, že mně má za něj 

popřát. 

ADRIEN To je hezký, takový slušný… 

BERNARD Tobě připadá Chicamour slušnej? 

ADRIEN Férovej. 

BERNARD Prosím tě, najdi si polehčující okolnosti pro kohokoliv jinýho, ale ne pro 

Chicamoura! 

ADRIEN Polehčující okolnosti? Přece nejsme… (u soudu)1 

BERNARD Deset let dělám tuhle práci a už deset let mě tenhle chlápek sere… 

ADRIEN Říká se tomu konkurence. 

BERNARD Chicamour a konkurence? Loajální konkurence? 

ADRIEN Taky si dáváme drobný dárky. 

BERNARD Drobný dárky. Ale ne… Chicamour je hajzl. Hajzl a bídák. 

ADRIEN Možná. Nevidím pořád žádnou… (souvislost) 

BERNARD A není to hajzl? 

ADRIEN Podepsal tu smlouvu Chicamour nebo my? Proč se rozčiluješ? 

BERNARD Tys to podepsal. To je důležitý. Je mi to líto, jsou prostě na světě dobrý 

lidi a hajzlové a… 

ADRIEN (Ví, jak to má pokračovat.) … a kdyby nebyli hajzlové, nebyli by dobrý 

lidi… 

BERNARD Jo. Zlo existuje. Nechceš ho vidět, ale ono tady je. 

ADRIEN Kde? 

                                                 
1 Konce replik v závorkách herci nemusejí říkat. Upřesňují význam, doplňují tři tečky. 



Adrien rezignuje, nemá chuť pouštět se do téhle debaty. 

BERNARD Jasný, o.k. … (Pozvedne svou skleničku.) Na tvůj úspěch! 

ADRIEN Na tebe! 

Přiťuknou si, pijí, usmějí se na sebe, Bernard znovu nalije… 

BERNARD Na tvůj neodolatelnej šarm, na tvůj nebezpečnej a nakažlivej elán… a na 

tvý žádný skrupule… 

ADRIEN Díky. (Pijí, pak Adrien pozvedne svou skleničku.) Na tvoji vytrvalost a 

zarputilou puntičkářkost… na tvoji ušlechtilost a na tu tvoji chorobnou nedůtklivost. 

Bernard se usměje, oba pijí. Pauza. Bernard se zamračí. 

BERNARD Myslíš, že jsem nedůtklivej? 

ADRIEN A nejseš? 

BERNARD Nevím. 

ADRIEN Fakt si myslíš, že jsem úplně bezskrupulózní? 

BERNARD To byl vtip, nemáš to v očích… ale jasně v nich vidím, že si upřímně 

myslíš, že jsem nedůtklivej. 

ADRIEN Ty seš nějakej podrážděnej, ne? Hele, to… 

BERNARD Co? To bolí, když o mně říkáš, že jsem nedůtklivej! 

ADRIEN No tak řekněme, že… tak, na tvoji přecitlivělost, na tvoji velikánskou 

citlivost! To jde, ne? To je hezký… takže… 

Oba pijí, Bernard pozvedne skleničku. 

BERNARD Na naše přátelství. Na to předrahý přátelství, co nás spojuje. (Dolije 

Adrienovi a chystá se dolít sobě.) 

ADRIEN Koleduješ si, že ti bude pěkně blbě. 



BERNARD Proč? 

ADRIEN Nevím… Máš narozeniny… 

BERNARD Nic se neplánuje… 

ADRIEN Oslavíte to v rodinným kruhu… 

BERNARD Nemám ve zvyku pít s Leonou a s holkama litry šampaňskýho. 

ADRIEN Trochu si ale dáte… 

BERNARD Teda… teď jsi to prozradil. Leona připravila malou tajnou oslavu! 

ADRIEN Proč myslíš? Nic ne… 

BERNARD Ale jo, nelži… 

ADRIEN Ujišťuju tě, že ne! 

BERNARD Co že mě ujišťuješ? 

ADRIEN Že… Ale nic… Leona vůbec nic nepřipravovala… Aspoň já o tom nic 

nevím. 

BERNARD Ty mi lžeš, Adriene… 

ADRIEN Nelžu. 

BERNARD Lžeš tady svýmu příteli a kolegovi. 

ADRIEN Proč bych ti měl… 

BERNARD Nech toho! Nech toho, děsí mě, že bys mně moh lhát. I když to je jen 

sranda, stejně mě to děsí… 

ADRIEN Ale já ti přísahám… 

BERNARD Nech toho, ti říkám a myslím to vážně. Nech toho. Stejně o tom vím, 

malá mi to prozradila… Můžeš bejt v klidu. 

ADRIEN Nevím, o čem to mluvíš. 



BERNARD (Vybouchne.) Tak už toho, Adriene, kurva nech! Říkám ti, že o tom vím. 

Leona mi k mejm čtyřicátinám připravila narozeninový překvapení. A já to vím. 

Pauza. 

ADRIEN Leona ví, že to víš? 

BERNARD Myslím, že ví, že já to vím, ale protože dělám, jako bych to nevěděl, 

dělá, jako by nevěděla… 

ADRIEN To je úžasný! 

BERNARD Cože? 

ADRIEN Vy dva jste úžasný! Vy oba, ty vaše holky, prostě všichni. To vaše… to 

je jako… to je osud. Naprosto úžasný. 

BERNARD To je jako ironie? 

ADRIEN To je závist… Kdyby mně tak moje žena připravila k narozeninám 

překvapení… nikdy to neudělala… kdyby ji vůbec napadlo něco takovýho udělat a 

kdybych to jen zahlídnul… ale to je jedno… jsou prostě lidi, který umějí dělat ostatním 

lidem radost… 

BERNARD Trochu primitivní… 

ADRIEN To určitě… 

BERNARD Prostě ses v pětadvaceti oženil s krávou, tečka. To se stane komukoliv. 

ADRIEN Tobě ne! 

BERNARD Měl jsem štěstí. Proto. 

ADRIEN Vždyť to říkám. Je to dar. Mozart měl taky štěstí, že moh složit první 

symfonii v šesti a půl letech… 

BERNARD Ale potom makal jako všichni ostatní. A možná i víc než kdokoliv jinej. 

ADRIEN No a? 



BERNARD Jen říkám, že je trochu primitivní skládat takhle zbraně a nechávat na 

ostatních všechnu snahu o zachování druhu. 

Pauza. 

ADRIEN Chceš jako říct, že všechno, co jste s Leou udělali, váš vztah, vaše děti, 

barák… prostě všechno tohle žes dělal jenom proto, abys splnil svůj úkol zachovatele 

lidskýho druhu? 

BERNARD (Po krátkém rozmýšlení) Ne. 

ADRIEN Aha. (Pauza. Každý si prohlíží svůj stůl. Adrien se zvedne, jde do vedlejší 

místnůstky a vrátí se s obrazem zabaleným v tvrdém papíru. Podá ho Bernardovi a 

obejme ho.) Všechno nejlepší k narozeninám, Bernarde! 

BERNARD Proč zrovna teď? 

ADRIEN Ne, to, no… protože dneska večer, už jsem to Leoně vysvětloval, dneska 

nemůžu… 

BERNARD Nemůžeš přijít? (Pauza.) Ani na chvilku? 

ADRIEN Zrovna dneska to fakt nejde. 

BERNARD A jak dlouho to už víš? 

ADRIEN Co? Ne, to… 

BERNARD Kdy ti o tom Lea řekla? 

ADRIEN Ne, v tom to není. 

BERNARD Ale jo! Vtáhla tě do toho na poslední chvíli? Nikdo tam nebude. To je 

fakt pitomý. 

ADRIEN To není její chyba. Ona… připravuje to už od ledna. 

BERNARD Takže ty už čtvrt roku víš, že dneska večer nemůžeš? 

ADRIEN Ano… je to takový trochu… 



BERNARD (Chápavě.) Aha… 

Pauza. Bernard kouká do blba. 

ADRIEN Nechceš si to teď rozdělat? 

BERNARD Hmm? Ne, ne… ne. 

Rozbaluje dárek. Je to obraz, na kterém je hezký dům obklopený zelení. Bernard se na 

něj nepřítomně dívá. Adrien se chová, jako by si nevšiml Bernardovy duševní 

nepřítomnosti. 

ADRIEN To je dům štěstí. 

BERNARD (Roztržitě.) Jo… jasně. Vypadá tak. Co? Vypadá to jako dům. 

ADRIEN Nevypadá. Je to tvůj dům. Nechal jsem ti ho namalovat. (Pauza. Bernard 

se neprobere.) Kamarád malíř… (Pauza.) Dělá taky pro divadlo a pro televizi… 

(Pauza.) Kostýmy, výpravy… 

BERNARD Aha. 

ADRIEN Dělá s fotkama. 

BERNARD Jo? 

ADRIEN Fotil to, když jsi nebyl doma. 

BERNARD (Upřeně hledí na obraz.) Vypadá opuštěnej… (Obejme Adriena.) 

Udělalo mi to radost. 

ADRIEN To je opravdickej dům štěstí. (Bernard se automaticky usměje.) Nevím, 

co mám dneska říkat. 

BERNARD To nic… hele ale… chápu… 

ADRIEN Co chápeš? 

BERNARD To není důležitý… 

ADRIEN Bernarde, říkám ti, že… 



BERNARD Pracujeme spolu celý dny… 

ADRIEN To není omluva, že nepřijdu na tvý čtyřicátý narozeniny. 

BERNARD Nemáme moc společnejch přátel, budeš se nudit. Ale spolu to můžem 

vydržet. 

ADRIEN Máš pravdu, ale to není ten důvod… 

BERNARD (Suše.) Jakej důvod? 

ADRIEN Myslíš si, že se budu vymlouvat. Chci říct, že… Nerozhod jsem se 

nepřijít proto, že bych se bál, že bude nuda. Jsme přátelé… víc než to. A protože já moc 

lidí takhle neznám… udělalo by mi to velikou radost. Moc velkou a je mi to moc líto. 

Chápeš to? 

BERNARD Chápu, že tvůj život je hodně… hodně to… (Naznačí gestem něco 

uceleného, sevřeného.) Seš přetíženej? 

ADRIEN Nejsem přetíženej. Prostě nemůžu přijít, to se, kurva, stane, no! 

BERNARD Jo, kurva. Nenosíš hodinky, nepoužíváš diář, stačí, aby si u tebe nějaká 

holka jen zapomněla kartáček na zuby, a ty ji hned necháš, seš alergickej na sebemenší 

utkvělou myšlenku. Vždycky když se snažíme naplánovat společnou dovolenou, tak to 

krachne, protože seš neschopnej zorganizovat si čas na víc jak osmačtyřicet hodin 

dopředu, a teď se mi snažíš vysvětlit, že čtvrt roku víš, že nebudeš moct přijít na moje 

čtyřicátý narozeniny, protože ten večer už něco máš! Tak fajn, Adriene, jsem možná 

trochu přecitlivělej, ale promiň mi aspoň, že sem tak nějak… překvapenej. 

ADRIEN Nejseš překvapenej, ty zuříš. 

BERNARD Dotklo se mě to. 

ADRIEN A mě se zas dotýká, že by sis moh myslet, že si vymejšlím historky, proč 

jsem zazdil tvý čtyřicátiny. 

BERNARD Je v tom ženská? Máš nějakou… já nevím… nějakou známost? 

ADRIEN Byl bys první, kdo by o tom věděl. 



BERNARD  Na nic se neptám… 

ADRIEN Kdyby byla, tak bych přišel s ní. 

BERNARD S kým? 

ADRIEN S nikým. Kdybych nějakou známost měl, zeptal bych se Leony, jestli 

bych s ní moh přijít na tvý narozeniny. Ale ona není. Není v tom ženská. 

BERNARD Mohla by bejt. 

ADRIEN Mohla, ale není. 

BERNARD No jo… Ale mohla by. 

ADRIEN Jo, to jo. Ale není. 

Bernard si bere aktovku a chystá se odejít. 

BERNARD Myslím, že si zasloužíme, abysme to tady zavřeli o trochu dřív. 

ADRIEN Kam jdeš? 

BERNARD Domů. 

ADRIEN Ještě je moc brzo. Lea mě pověřila, abych tě tady zdržel do půl devátý. 

BERNARD Nedělej si starosti, dřív nepřijdu. (Podává mu ruku.) Ahoj. A gratuluju. 

ADRIEN Já tobě gratuluju. Tys to vyhrál. 

BERNARD (Chladně.) Gratulace pro nás oba. Ahoj. 

ADRIEN Pojď, napijeme se. Bernarde… 

BERNARD Díky… Potřebuju se trochu… (projít). 

Bernard otevírá dveře. 

ADRIEN Svůj dárek tady necháš? 

BERNARD Co? Jo, jo… 



Jde pro obraz, chvíli se na něj dívá, jako by ten dům viděl poprvé. Jde ke dveřím. 

ADRIEN Je to fakt pitomý. 

BERNARD Co? Co je fakt pitomý? 

ADRIEN Takhle se rozejít zrovna dneska. 

BERNARD Vadí mi, když chybí dobrá vůle. 

ADRIEN Jaká dobrá vůle? 

BERNARD Udělal jsem ti scénu, to je naprosto směšný, vždyť jsme jenom parťáci. 

Můžeš si přece se svým časem dělat, co chceš… 

ADRIEN Bernarde… 

BERNARD To já jsem se splet. Narozeninový svíčky, dárečky, to není tvoje věc… 

ADRIEN Bernarde! 

BERNARD Co je…? 

ADRIEN Přijdu k vám zejtra. A pozejtří, každej den k vám zajdu. Já bych strašně 

rád každej večer sfoukával svíčky se svýma přátelema, s těma co je mám rád a kterejm 

závidím. Ale dneska prostě nemůžu. 

BERNARD Výborně. A odmítáš mi říct proč? 

ADRIEN Ale vůbec ne. Nezeptal ses. 

BERNARD Tak se tě teda ptám, odpovíš mi? 

ADRIEN Ano. 

BERNARD Ptám se tě. 

ADRIEN A já ti odpovídám, že je dneska první čtvrtek v měsíci a jako každej první 

čtvrtek v měsíci mám pravidelnou večeři ve svým klubu. 

BERNARD Tvým čem? 



ADRIEN Mým klubu. 

BERNARD Fajn… stačilo říct. 

ADRIEN Tak ti to říkám. 

Pauza. Adrien si zapálí cigaretu. 

BERNARD (Pobaveně.) Tak ty chodíš do klubu, jo? 

ADRIEN No jo, jo. Co to má znamenat? 

BERNARD …? 

ADRIEN Ten ironickej tón… přesně vím, co si myslíš. 

BERNARD To máš teda dobrý, protože já si nejsem jistej, že bych si něco moc 

myslel. 

ADRIEN Ale jo, jo. Říkáš si, že ať vypadám, jak vypadám, tak jsem uvnitř stejnej 

jako všichni ostatní. Svobodnej a soběstačnej, co potřebuje každej měsíc svou dávku 

pevně daný a ukotvený společenskosti… 

BERNARD To si teda vůbec nemyslím. 

ADRIEN Myslel sis to před chvílí, ale teď už si myslíš něco jinýho, protože v tý 

tvý hlavě se to pěkně mele. Teď si říkáš: ”Ale to je vlastně docela milá historka s tím 

jejich klubem. Ale ty jejich večeře jsou přece každej měsíc a moje narozeniny jednou za 

rok. A moje čtyřicátiny jsou vůbec jednou za život!…” 

BERNARD Ano, uznávám, že mě to tak letmo napadlo. 

ADRIEN Tak hele… Vysvětlím ti to. Ten klub… on to ani není klub, to je 

srandovní… Takže… nemá žádný pravidla, kromě jedinýho: kdo nepřijde na jedinou 

večeři první čtvrtek v měsíci, je automaticky vyloučen. To je všechno. 

BERNARD A je to vážný, když tě vyloučej? 

ADRIEN Pro tebe by to bylo vážný… nevím… jako doma, nebo… 



BERNARD Aha, je taky důležitý… 

ADRIEN Jsou to lidi, na který se můžu spolehnout. A který se můžou spolehnout 

na mě. Když jsem byl na dně, tak pro mě všichni něco udělali. Nic moc velikýho, 

nějaký to drobný lidský gesto… 

BERNARD Nenabídli ti práci? 

ADRIEN Ne, tys mi ji nabídnul. 

BERNARD Jo, to je to… (co jsem si myslel.) 

ADRIEN Bernarde, ve stanovách našeho přátelství není nikde napsaný, že by se 

mělo automaticky rozpadnout, když jeden z nás nebude moct přijít na narozeniny toho 

druhýho. 

BERNARD Ne? 

ADRIEN Ne. 

BERNARD A co je teda ve stanovách našeho přátelství? 

ADRIEN Žádný nejsou. A to je právě to hezký. Když se člověk rozhodne s někým 

spolupracovat, podepíše nějaký papíry, když se rozhodne se oženit, podepíše nějaký 

papíry, když se dva lidi rozhodnou stát přáteli… teda vlastně, to se ani nerozhodneš… 

to se stane, prostě tak. Jako takovej dárek. 

BERNARD A proto chceš jít dneska večer radši za těma lidma… 

ADRIEN Ne ”proto”. Nepřijdu na večeři, vyloučej mě, tak to je. 

Pauza. Bernard přemýšlí. 

BERNARD A kdo ti řek, že mě třeba smrtelně neurazíš? O.K. Přátelé nemají stanovy, 

ale jsou mezi nimi jistý pravidla… Nejsou napsaný, nemluví se o nich, ale existují! 

ADRIEN Víš, že někdo řekl, že přítel je ten, komu zavoláš o půlnoci, aby ses mu 

svěřil, žes právě někoho zabil, a on se tě chápavě zeptá: ”Kde je tělo?”… 

BERNARD Jakou to má souvislost? 



ADRIEN Nedělej ze sebe blbce. Proč si nezkusíš aspoň na chvilku představit sebe 

na mým místě? 

BERNARD Já že ze sebe dělám blbce? 

ADRIEN Vůbec se nesnažíš mě pochopit. 

BERNARD Dobře, tak vysvětluj… 

ADRIEN Jo, ale ne teď. Chlapík, co zavolá o půlnoci svýmu kámošovi, nemá, co 

by vysvětloval… 

BERNARD Jasně, ale teď není půlnoc. K čemu je tahle pitomá dialektika? 

ADRIEN Tahle co? 

BERNARD Nic. Není tma, nic víc. Je jasně vidět. Ty všechno převrátíš. Ty se 

vykašleš na mý čtyřicátiny, ale jako blbec tady vypadám já! 

ADRIEN Na nic nekašlu, nemám na výběr. 

BERNARD Co je ten klub teda zač? Nějaká sekta? 

ADRIEN Není to sekta. Není to… ani to není… nic to není. Je to pouto. Jo. Něco, 

co mě váže, něco, co spojuje, co mi brání, abych… (odletěl.) 

BERNARD A my nejsme svázaný? 

ADRIEN Jsme, Bernarde, jsme spolu svázaný. 

BERNARD Ano, ale protože já nejsem tak náročný jako tvůj ”klub”… 

ADRIEN Seš milionkrát náročnější. Oba máme na sebe mnohem, mnohem větší 

nároky než jakejkoli klub na svý členy. Tenhle klub si klade jenom jeden nárok, a to 

spojovat jednou měsíčně svoje členy… 

BERNARD Každý první čtvrtek v měsíci. Co to je teda za klub? Proč o něm 

nemluvíš? 

ADRIEN Protože… Víš, ono to už není… (tak důležitý.) 



BERNARD Ale je. Proč jsi o tom nikdy nemluvil? 

ADRIEN Nevím… Neříkám ti… (všechno.) 

BERNARD Ale právě že jo. Vyprávíš mi o všem. 

ADRIEN Vyčítáš mi to? 

BERNARD Nevyčítám ti to. Jen říkám, že nejseš někdo, kdo by byl zrovna… 

ADRIEN Tajnůstkářskej? 

BERNARD Ne že bys měl moc tajemství. Ne vůči mně. Co je to za klub? Klub čeho? 

ADRIEN Prostě klub… 

BERNARD Ale jakej? Klub turistů, sportovní klub, vyměňujete si známky? 

ADRIEN Pokud vím, tak ne. 

BERNARD Tak co? Je to klub pro nóbl lidi? 

ADRIEN Když jsem tam přišel, tak jsem byl bez práce a právě jsem se rozváděl… 

to není moc nóbl. 

BERNARD Je to společnost… nějaká vzájemná pomoc pro… 

ADRIEN Pro lidi na dně? 

BERNARD Hovado. Jsou přece organizace bývalých nezaměstnaných, kteří pomáhají 

ostatním s hledáním práce. 

ADRIEN Ono to nemá žádnou přesnou náplň… Jsou tam lidi… jsou tam… je tam 

tvůj zubař… Hele, my se o práci zrovna moc nebavíme… Je to prostě jen tak. 

BERNARD V tvým klubu je doktor Boulanger? (Adrien přisvědčí.) Je milej? 

ADRIEN On je… Znáš ho. 

BERNARD Znám ho… Vrtá se mi v puse a přitom mi vypráví tři stejný vtipy celejch 

patnáct let… 



ADRIEN Jo, to jo. Nám se sice v puse nevrtá, ale asi nezná o moc víc než tři vtipy, 

to máš pravdu. 

BERNARD Jmenujete se nějak? 

ADRIEN Ten malíř, co dělal tenhle tvůj obraz, je taky členem, víš… 

BERNARD Aha… 

Pauza. Bernardovy oči zírají do blba. 

ADRIEN Bernarde…? 

BERNARD Hmm? 

ADRIEN Jak je? 

BERNARD (S upřeným pohledem.) Má ten váš klub jméno? 

ADRIEN Vlastně ani ne. 

BERNARD  Není to... Je to lóže? Seš svobodnej zednář? 

ADRIEN  Ale ne. 

BERNARD  Tak je to něco jako Rotary? 

ADRIEN  Taky ne. Vždyť ti říkám, že... - ono to bude znít jako vtip - jmenujeme se 

Ježci. Je to srandovní. 

BERNARD  A moje narozeniny jsou ještě srandovnější. 

ADRIEN  Je to společensky srandovní klub. Hele... 

BERNARD  Vy se teda jmenujete Ježci? (Adrien přikývne. Pauza.) Kdo se přiblíží, 

toho napíchnete, že jo. (Adrien se nuceně usměje.) Máte nějakej znak, insígnii - něco 

podle čeho se poznáte? Ne? Ani nějakej malej špendlík? 

ADRIEN  Máme takovou... (Adrien neurčitě naznačí rukou.) 

BERNARD  Kolárek? Fiží? Umělou bradku? 



ADRIEN  ...takovou kravatu. Je to spíš takovej žertík. 

BERNARD  Je to tahle? 

ADRIEN  Tuhles mi dal přece ty. 

BERNARD  Můžeš mi tu vaši kravatu ukázat? 

ADRIEN  Ne, já ji ani nemám. 

BERNARD  A jak to uděláš večer? 

ADRIEN  Vždyť říkám, že to není nijak důležitý. Nemusíme ji nosit. 

BERNARD  ... A členem se může stát každej? Co? Chovám se neslušně? 

ADRIEN  Ne. Já nevím, jestli si dokážeš představit... Je to prostě jen tak... 

BERNARD  Není to jen tak, je to ”pouto”. Vysvětluješ mi tady, že když tě vyrazej, 

tak to je něco jako, kdyby ode mě moje žena - matka mých dětí - odešla. Jestli existuje, 

tak je to tak, jak říkám. Jestli ne, přijď k nám a už o tom nebudem mluvit. 

ADRIEN  Existuje. Ale není tak strašně zajímavej tím, že existuje. 

BERNARD  Ale jo, je to zajímavý. Je to... Já nevím. Je fakt, že nemůžu pochopit, že 

chodíš do klubu, protože klub ve mně evokuje něco takovýho... já si představuju spíš 

Londýn - kuřárnu a křesla, velký klubový křesla... nebo takovou tu atmosféru starý 

pupkatý Francie... 

ADRIEN  To je to slovo klub... Řekněme, že je to skupinka lidí, kteří se pravidelně 

scházejí. 

BERNARD  Ano a zároveň ne. Když tě vyloučej proto, že prošvihneš jednu večeři, 

tak to už není... Ale vlastně... jo, je to výjimečný, exkluzivní. Zkrátka to není žádnej 

holubník, nedá se tam přijít jen tak. Nebo snad jo? 

ADRIEN  Chodí se tam... 

BERNARD  Co já? Co kdybych tam chtěl vstoupit třeba já? 



ADRIEN Proč ne. 

BERNARD Ty ses tam dostal jak?  

ADRIEN Nabídnul mi to jeden známej. 

BERNARD Někdo koho znám? 

ADRIEN Ne, myslím, že ho neznáš. Ne. 

BERNARD A co děláš, když tam vstoupíš? 

ADRIEN Nic. 

BERNARD Ne, já myslím, jestli kdokoli může někoho přivýst? 

ADRIEN Musíš tam nějakou dobu být. Myslím, že to jsou tři roky, pak můžeš 

navrhnout jednoho člověka za rok. 

BERNARD Tys už někoho navrhnul. 

ADRIEN  Ne. 

Pauza. Adrien vypadá netrpělivě. 

BERNARD  Ještě hodinu. 

ADRIEN Mmm? 

BERNARD Leona tě pověřila, abys mě tady zdržel do půl devátý. 

ADRIEN Dáme si skleničku? 

BERNARD Že bysme si cinkli na naše úžasný spojenectví, který nás k sobě váže? 

ADRIEN Myslíš to ironicky? 

Bernard nalije šampaňské do skleniček. 

BERNARD Na náš úspěch. 

ADRIEN Všechno nejlepší k narozeninám. 



BERNARD Už jsou pryč. Ne, máš pravdu. (Pijí. Dlouhé mlčení.) A co ti tví Ježci... 

(Adrien otočí hlavu.) Co? Tak co? Je to snad tabu? 

ADRIEN Není to tabu, jen je to směšný. 

BERNARD Znám snad ještě někoho dalšího? Ten tvůj kámoš z rady k vám taky 

patří? 

ADRIEN Kdo? ... Ne. 

BERNARD Můj zubař a ty jste teda jediný ”ježci”, který znám? 

Adrien si povzdechne, něco mezi smíchem a beznadějí. 

ADRIEN Ale ne, ještě znáš Rora. 

BERNARD  Rora? 

ADRIEN Rolanda. 

BERNARD Kterýho Rolanda? 

ADRIEN Tvýho kámoše Chicamoura. 

Pauza. Bernard se vzpamatovává z úderu. 

BERNARD (K.O.) Jo... (Pauza.) Tak Chicamour... aha... Roro? 

ADRIEN Všichni máme přezdívky. 

BERNARD A tobě říkají... 

ADRIEN Dada... Adrien... Dada... 

BERNARD A mýmu zubaři? 

ADRIEN ...Čipo. 

BERNARD Nejmenuje se náhodou Bruno? 

ADRIEN  To jo, ale už je tam jeden Arnold, kterýmu se říká Nono, takže... 



BERNARD Proč Čipo? 

ADRIEN Čipo, čipolata! Jeden z těch jeho vtipů. 

BERNARD  Aha. (Pauza. Bernard vstává, jako by byl náměsíčný.) Fajn. 

Pod paží si bere obraz a jde ke dveřím. Vypadá zničeně. Adrien se mrkne na hodinky.) 

ADRIEN Ještě je brzo... 

BERNARD  (Mdle.) Trochu se projdu... (Otevírá dveře.) 

ADRIEN Bernarde! 

Bernard odchází. 

BERNARD (Za scénou.) Pozdravuj ode mě Rora... 

Osamocený Adrien zůstane chvíli bez hnutí, přemýšlí. Pak vstane a rozvazuje si kravatu. 

Z kapsy vytahuje jinou, rozmotává ji a pečlivě si ji uvazuje. Světlo pomalu zhasíná.



Scéna 2 

 

Pracovna je prázdná. Je ráno. Vstupuje Adrien. Vypadá strhaně, noc musela být krátká 

a bezesná. Do kouta si odloží svou helmu na motorku. Zvedne telefonní sluchátko. Ve 

stejnou chvíli mu zvoní mobil. Zavěsí a hovoří do mobilního telefonu... 

ADRIEN Haló?... Leono, to jsem já, právě jsem ti volal. Vrátil se?... Ne, tady není. 

(Pokouší se ji uklidnit.) Klid, Leono, zkus se… Uklidni se… Já vím, ale… Leo, říkám 

ti, že kdyby se mu něco stalo… Ale ne, určitě ne. Dali by ti vědět. Měl u sebe doklady. 

Ano, ale stejně… Volalas mu na mobil? Tak to zkus znova, nikdy nevíš… Fajn, zavolej 

mu na mobil, budu tady, nikam nejdu… (Ujišťuje ji.) Určitě. Ano… (Zavěsí. Pauza. 

Odkudsi z místnosti se ozve přidušené zvonění mobilního telefonu. Adrien vstane, hledá. 

Zvonění jde z toalety. Adrien rychle přejde ke dveřím, otevře je a ven se vyvalí 

Bernardovy bezvládné nohy. Nevidíme zbytek těla, ale můžeme si domyslet, že leží 

rozvalený na toaletě. Adrien vydoluje Bernardův mobil a zvedne ho.) Leo, to jsem zase 

já, Adrien… Je tady. Zavolám ti… Ne, ne, nikam nejezdi! Nezavěšuju, jsem tady. 

(Odloží telefon a skloní se nad Bernardem. Stále vidíme jen jeho bezvládné nohy. 

Adrien za scénou.) Bernarde! Bernarde, slyšíš mě? (Bernard slabě zachroptí.) Zkus 

otevřít oči, Bernarde! Slyšíš mě? Bernarde? Bolí tě něco? Zkus se zvednout… Musíš 

vstát… 

Slyšíme několik pohlavků a čím dál tím silnější a výraznější zvuky z Bernardova hrdla. 

BERNARD (Za scénou. Dutým hlasem.) Aaaahh… Nech toho….! 

ADRIEN Otevři oči! Podívej se na mě! Dělej! (Adrien pomáhá Bernardovi vstát. 

Sbírá ze země telefon. Stále podpírá svého přítele. Ten má na sobě stejné oblečení jako 

včera. Oblek je však značně uválený.) Leono, slyšelas ho? Nic mu není, ne, myslím, že 

je v pořádku. Je trochu… Cože? Prostě toho hodně vypil… Protože to je cejtit. Ne, 

myslím, že ne. Ne, nemyslím, že by zrovna záchranka byla… Protože to už je zbytečný. 

Jo, všude okolo. Nedělej si starosti. (Bernardovi.) Otevři oči! (Do telefonu.) Ne, teď ne. 

Jak myslíš, že ti ho asi mám dát? Je mu blbě. Nic mu není, ale je mu blbě. Ne, teď hned 

to není nejlepší nápad. Nechráním svýho kámoše. Leono, přijet sem není dobrej nápad. 



(Bernard se drží za hlavu, jako by mu měla vybouchnout.) Je v pořádku, je živej, stojí na 

nohou… (Bernardovi podklesnou kolena.) Všechno je v pohodě. Zavolám ti… 

Adrien zavěsí. Dlouhá pauza. Bernard se s obtížemi postaví na nohy. Dívá se na 

Adriena. Po tváři mu přeběhne náznak úsměvu. Adrien uvaří kávu, jde za Bernardem, 

který se svalil do křesla. Bernard si srkne, dívá se na Adriena jako malý kluk. 

BERNARD (Zaraženě.) Cukr? 

Adrien položí cukřenku vedle Bernardova šálku. Než se napije, pozvedne šálek, aby si 

s Adrienem přiťuknul. V tichosti pijí. 

ADRIEN Radím ti, abys jí zavolal. 

BERNARD (Pauza.) Mmm? 

ADRIEN Co? 

BERNARD (Podívá se na své zápěstí.) Ukradli mi hodinky… Vlastně ne, já jim je 

dal… vyměnil jsem je. Za tohle. (Z kapsy vytáhne malou mechanickou hračku, která se 

chechtá a poskakuje.) Srandovní, co? (Snaží se strojek vypnout. Hračka se stále řehtá. 

Nakonec s ní hodí o zeď.) Srandovní to je, ale neukazuje to hodiny. Víš, co jsem to 

udělal? Byly to Rolexky, co jsem dostal k desátýmu výročí svatby… (Hračka krátce 

vykvikne, pak se už navždy umlčí. Bernard se zvedne z křesla a mechanickou chůzí si to 

namíří do koupelny. Zmizí. Slyšíme, jak zvrací. Potom se oplachuje vodou. Vrátí se zpět 

na scénu. Je od pasu nahoru nahý, v ruce drží ručník.) A co ty? Užil sis večírek? 

ADRIEN No, já… Poprvé mi Leona volala kolem půl desátý. Myslela si, že seš 

pořád se mnou. Pak mi volala každejch patnáct minut. Odešel jsem dřív z naší večeře a 

asi v jedenáct jsem dorazil k vám. Celou noc jsme na tebe čekali. Kolem čtvrtý ráno 

jsem šel na policajty, jestli se ti něco nestalo… Pak jsem se zas vrátil k vám. Divnej 

večírek, asi jsem to trochu přetáh… Slušně řečeno to byl pěkně pitomej večírek. 

Pauza. 

BERNARD Zašel jsem si na pivko na Konečnou… Znáš to tam? 

ADRIEN Ne. 



BERNARD Sakra… Sakra! 

ADRIEN Co se stalo? 

BERNARD Ten tvůj dárek. Zapomněl jsem na něj. Ztratil jsem ten tvůj obraz. 

ADRIEN Zavolej do tý hospody, určitě ho schovali někam dozadu. 

BERNARD Ne, určitě jsem ho měl u sebe, když jsem odtamtud odcházel… A pak… 

Kde jsem ten můj malej domeček moh nechat…? 

Zazvoní telefon. Bernardovi zvuk buší do hlavy, naznačí Adrienovi, aby ho zvednul.) 

ADRIEN Haló? Jo, já ti ho dám… 

Podává přístroj Bernardovi, naznačuje mu, že to je Leona. Pauza. Bernard váhá. 

Adrien stále drží telefon v natažené ruce před Bernardem, pak naznačí, jako že zavěsí. 

Bernard si telefon vezme.) 

BERNARD Jak se máte? No, Adrien ti říkal, že jsem ve formě, ale jo, jde to… Přišel 

jsem o hodinky. Nevím. Já fakt nevím… Ne, nic. Máme hodně práce, budu se snažit, 

abych přišel co nejdřív… A co říkali lidi? No jasně, dárky. Oni tam nechali dárky? 

Hodně dárků? (Adrienovi.) Už jsem si vzpomněl na ten tvůj obraz. (Do telefonu.) 

Adrien mi dal jeden moc hezkej obraz. Byl na něm dům, naše malá chaloupka… Asi 

jsem ho dneska v noci ztratil, ale… (Adrienovi. Ani si při tom nezakryje mluvítko 

sluchátka.) Zapomněl jsem ho u Nadi… U tý tvý kámošky, u tý kurvičky z Bowling 

baru… (Do telefonu.) Cože? Nic, zapomněl jsem ho u jedný holky. Ne, prostě holka, 

zeptej se Adriena, ten ji zná líp než já… Jo, u ní doma, má takovou malou špinavou 

garsonku vedle nový pošty… Jasně. Je to děvka, drahoušku. Nebudu přece platit děvce 

za to, že si s ní povídám, ne? To není můj styl… Kurva, s kurevskejma kozama, 

s kurevským zadkem, kurevským jazykem, ne “zkurveným” jazykem, chci jen říct, že to 

je strašně milá holka, žádnej problém. Taky má kurevskou pusu, úplnej vysavač, hotová 

pumpa… Haló?... 

Pauza. Leona zavěsila. Bernard podává telefon Adrienovi, ten zavěsí. Telefon okamžitě 

zvoní znovu, Adrien ho zvedne. 



ADRIEN Haló?... Ano, to jsem já, Adrien… Díky… (Bernardovi.) Leroyer. (Do 

telefonu.) Ano, dobrý den, jak se vám daří?... Ti… aha… Jak se ti daří? Spokojený, já 

jsem úplně spokojený. Trochu mě zarazila šíře toho projektu, ale… Oběd? Dneska? 

Hmm, dneska… (Bernard si chce vzít telefon, Adrien si ho vybojuje.) Ano, hodí… Ne, 

vůbec ne…Určitě, za chvíli nashle… (Zavěsí.) Jdeme na oběd, s ním a nějakou ženskou 

z radnice. 

BERNARD Moh bys… Moh bys mi půjčit košili a kravatu? 

ADRIEN Má to s tím něco společnýho? 

BERNARD Cože? 

Adrien hledá košili, najde stejnou, jakou nosí a podá ji Bernardovi. 

ADRIEN Má tohle všechno něco společnýho s… Jo? 

BERNARD Já ti vůbec nerozumím. 

ADRIEN Mají všechny ty zmatky co dělat s tím, co se stalo mezi tebou a mnou 

včera večer? 

BERNARD Co se stalo mezi mnou a tebou?... Co se stalo? 

ADRIEN Fajn, hele, tak co se stalo? 

BERNARD Asi bych jí měl zavolat… 

ADRIEN A co jí řekneš? 

BERNARD Já nevím… že… 

ADRIEN Že vlastně, když se to tak vezme, kurvy, kurevský kozy a zadky, že to 

fakt není tvůj styl, nebo co bys jí chtěl říct? (Pauza. Bernard si masíruje spánky.) No 

tak? 

BERNARD Řeknu jí, že to byl fór… Pitomá sázka… s tebou… Víš… Já fakt nevím, 

proč jsem tolikrát řek do toho telefonu kurva… Ne? Můžeš mi pomoct? 



ADRIEN Ty se teď oblíkneš, nasedneš do svýho auťáku, zapadneš domů a na 

kolenou ji odprosíš, dokud ti to neodpustí. 

BERNARD Mám nějakou šanci? 

ADRIEN Když okamžitě vyrazíš… 

BERNARD Proč? 

ADRIEN Protože Leona je… 

BERNARD Měkota! 

ADRIEN To není zrovna to slovo, který jsem myslel… 

BERNARD Leona je “pozoruhodná” žena. Náš vztah je příkladem pro vás ostatní. 

V překladu to znamená: Leona je měkota, já jsem jedna velká nula a společně jsme 

dobrý akorát na to, abysme co možná nejlegálnějc smilnili, aby bylo na skladě co nejvíc 

novejch malejch nul a měkotek. 

ADRIEN “Co nejlegálnějc smilnili…”??? 

BERNARD Všim sis, co jsem právě svý ženě udělal? A přitom pořád děláš, snažíš se 

dělat, jako že mě v pohodě odpustí, když si před ní vodrbu kolena po koberci?! 

ADRIEN Myslel jsem, že už jste dospělí lidi. 

BERNARD A co ty? 

ADRIEN Co co já? 

BERNARD Co ty seš vlastně zač? 

ADRIEN Ptáš se, jestli jsem dospělej? 

BERNARD Radíš mi… No a proč se těma svejma radama taky neřídíš? 

ADRIEN Myslíš, že bych měl tvou ženu odprosit já? 

BERNARD Ne, ne, ty bys mě měl požádat o odpuštění. 



ADRIEN Aaah?... 

BERNARD Mě bys měl odprosit… 

ADRIEN Bingo. Už jsem to pochopil. Všechno je to moje chyba. 

BERNARD Jen se podívejte. Adrien se nikoho neprosí. Nikdy. A nezdá se vám, že 

byste měli být Adrienovi vděční? 

ADRIEN Komu to říkáš? 

BERNARD Adrien se nikde neváže…! 

ADRIEN Komu to říká? 

BERNARD No jasně, jasně! 

ADRIEN Kde si myslíš, že seš? Co má tohle kázání znamenat? 

BERNARD Ne, ne! Jediný pouto, který Adrien zná… 

ADRIEN Já jsem Adrien, jestli s ním chceš mluvit, tak to řekni mně! 

BERNARD Odmítá poslouchat. Viděli jste to? 

ADRIEN Jdu si dát kafe. 

BERNARD Jediný pouto, který zná tenhle malej… (Hledá výraz, který by byl 

dostatečně pohrdavý, ale nenajde ho. Adrien čeká, co bude dál, je připraven odejít.) 

…je ten jeho klub. A víte proč? 

ADRIEN Ne. 

BERNARD (Adrienovi.) Nevíte? 

ADRIEN Ne… 

BERNARD To Adrien to ví moc dobře… Ale neřekne to. Mám vám to říct já?... 

Adrien nemá ani ženu, ani přítele, ani nic jinýho kromě klubu, ze kterýho vás vylejou, 

když prošvihnete pravidelnou čtvrteční večeři. A chodí tam jen proto… (Pauza. 

Bernard se trochu zamotal do svých myšlenek.) 



ADRIEN Jen proto, že… 

BERNARD Ty moc dobře víš, co chci říct. (Pauza. Adrien moc dobře neví.) Je to 

proto, že vás vylejou právě kvůli tý zasraný čtvrteční večeři. Prostě vás vyrazej. Jen tak. 

Nemá cenu plazit se a prosit za odpuštění. Je to tak. Je to napsaný, je to pravidlo, 

dokonce jediný. Jednoduchý. A na ten zbytek, na přátelství, lásku, city, vztahy, 

zodpovědnost, na to všechno ostatní se kašle. To je pro měkoty a pro nuly. 

Pauza. Bernard si na sebe vezme košili, kterou mu Adrien půjčil. 

ADRIEN Tys u Nadi nebyl. Všechny ty zmatky jsi udělal jen proto, abys mi dal 

lekci. Je to tak? Že jo… Uvědomuješ si, že mě se tyhlenty tvoje… úlety zas až tolik 

nedotýkaj? Chci tím říct, že ty nejhorší následky to bude mít pro tebe a pak pro Leonu a 

tvoje holky, pak dlouho nic a potom, možná, někde na konci budu já… (Pauza. Bernard 

přemýšlí.) Musíš mi v tom trochu pomoct. V čem je teda problém? Co přesně je špatně? 

Něco tě ranilo. Co to bylo? 

BERNARD  Abych měl jasno, řekni mi… nevyloučili tě včera večer za to, žes odešel 

z večeře dřív? 

ADRIEN  Zkus jednou větou přesně formulovat, co tě ranilo. 

BERNARD  Žes mi to nikdy nenabíd? 

ADRIEN  Co jsem ti měl nabídnout? 

BERNARD  Ten tvůj klub… stát se členem klubu. 

ADRIEN  Nemyslím, že… Nemyslím si, že by tě zrovna bavilo každej měsíc 

večeřet u jednoho stolu třeba zrovna s Chicamourem. 

BERNARD  To jo, ale proč? 

ADRIEN  Protože si myslím, že se nemáte moc v lásce. 

BERNARD  A ty ho snad máš rád? Vážíš si ho? 

ADRIEN  Koho? Chicamoura? 

BERNARD  Rora. 



ADRIEN  …Hmm… Ne. Nemůžu říct, že bych si Rora nějak extra vážil. 

BERNARD  Tak proč teda? Proč ty jo a já ne? 

ADRIEN  A co ty jo a já ne? 

BERNARD  Ty mi tady říkáš, že ten klub není pro mě, protože se nemám rád s jedním 

ze členů, ale ty ho taky nemáš rád, takže… no… tak co? Vysvětli mi to! 

ADRIEN  Ty mi to vysvětli. Vysvětli mi, jak je možný, že se mě tady ptáš na 

Chicamoura a nějakej klub, zatímco tvoje manželka… Uvědomuješ si, čím si od 

včerejška musela projít? 

BERNARD  Chtěl bych se stát členem toho klubu. 

ADRIEN  Proč? 

BERNARD  Proč ne? 

ADRIEN  Když tady není možnost, jak… já nevím… jak to zařídit… pokusit se to 

napravit… Jsme přátelé… Ty seš můj přítel, Leona je taky už moje přítelkyně… 

opravdová… A tys (jí řek takový hnusný věci.) Musela se (z toho zhroutit.) Čas běží… 

ale Bernarde, jsem si jistej, že se to ještě dá napravit… Zrušíme ten oběd s Leroyerem… 

Zavolám Leoně… Co ti je? 

BERNARD  Pročs tam chtěl vstoupit ty? 

ADRIEN  Bernarde! Já vím, že nejseš na hlavu. Tak už toho nech… 

BERNARD  Co mi chybí? 

ADRIEN  Co tím myslíš? 

BERNARD  Co mi chybí k tomu, abych se stal Ježkem? 

ADRIEN  Ale nic ti nechybí. 

BERNARD  Proč se vyhejbáš odpovědi? Řek jsem ti, že chci vstoupit do klubu, ty ses 

mě zeptal proč, já se tě zeptal pročs chtěl ty, proč jsi tam chtěl vstoupit ty, ale tys mi 

odmítnul odpovědět… 



ADRIEN  Já jsem tam nechtěl vstoupit. 

BERNARD  V týhle místnosti seš proto, žes sem přišel, protožes sem chtěl přijít… a 

když budeš odcházet, tak zase proto, že budeš chtít… A když moje ruka vletí do tvýho 

ksichtu, bude to proto, že já budu chtít! 

ADRIEN  Jestli to je ono, tak si klidně běž a necháme toho… 

BERNARD  Proč ses stal členem toho klubu? 

ADRIEN  Já tam prosáknul. 

BERNARD  Prosáknul? 

ADRIEN  Jo. Bernarde, máš přátele, který mají svoje skupiny, party, můžeš si tomu 

říkat, jak chceš… Tam se nevstupuje, prostě tam seš. Tohle je stejný. Dostalo to název 

Ježci, ale to vůbec nic neznamená. Je to skupinka přátel. 

BERNARD  Do který nepatřím. Nepatřím mezi tvý přátele. 

ADRIEN  Ty seš můj přítel. Jenom zrovna nepatříš… 

BERNARD Mezi tyhle lidi. 

ADRIEN Do týhle party. Ty máš taky party svejch kamarádů, mezi který já 

nepatřím. Takys uznal, že bych se na tvejch narozeninách nudil, protože tam moc lidí 

neznám. 

BERNARD  Řek jsem to proto, aby… aby ses necejtil provinile, že prošvihneš 

čtyřicítku svýho parťáka a… 

ADRIEN  A přítele. 

BERNARD Přece ses jednou ráno neprobudil jako člen KLUBU? 

ADRIEN Vlastně jo, prakticky jo… 

BERNARD (Mění strategii, klidněji.) Ne, počkej, počkej, jen bych rád, abysme si 

rozuměli… Není to kvůli tomu… Já na ten klub kašlu. O tom to není. Je to… Není to 

žádná tajná společnost, můžeš o tom mluvit, že jo? Nevím, jestli… 



ADRIEN Můžu o tom mluvit. Myslím si ale, že tady jsou důležitější věci, který 

bysme měli vyřešit… 

BERNARD Ne, to si musím vyřešit já sám… (Grimasa pochybnosti na Adrienově 

tváři, v Bernardovi se probudí zuřivost.) Ale jasně že jo. Jaký věci můžou bejt 

důležitější? Co pro tebe včera večer bylo důležitější než ta tvoje… záležitost. 

ADRIEN To je minulost. 

BERNARD To není minulost. Nezmizelo to. 

ADRIEN Bernarde, Bernarde! Byl jsem na večeři s… se svými kamarády, večeřel 

jsem s partou svých kamarádů. 

BERNARD Ale ne! Nech toho. Ty to bagatelizuješ. Když mluvím o svý ženě, taky ti 

neříkám, že je to nějaká moje přítelkyně. Říkám, že je to moje žena. 

ADRIEN Tvoje žena, ano, tvoje žena. 

BERNARD Včeras mi nevyprávěl o partě kamarádů. Mluvils o výroční večeři ve 

TVÝM KLUBU. 

ADRIEN A co na tom? 

BERNARD (Znovu se začíná vyptávat.) Když jsi do toho klubu vstoupil, tak ses znal 

se všema členama? 

ADRIEN S některýma. 

BERNARD A jak se ti to přihodilo? Někdo tě doporučil? Někdo tě tam uved, někdo 

se za tebe zaručil? Dělá se to tak, ne? 

ADRIEN Už jsem ti to říkal včera… 

BERNARD Jo a ne, Adriene. Co ti vadí? Bojíš se za mě zaručit? Je to tak? 

ADRIEN Přísahám ti… Akorát v tom děláš zmatek. 

BERNARD Ptám se tě… Je to snad jasný, ne? Co potřebuju… Co musím udělat, 

abych se stal Ježkem? 



ADRIEN Musíš být muž. 

BERNARD Aha… Takže se rozhodujete podle toho… Tenhle je muž, tak, bác ho… 

ADRIEN Ale ne. Je to prostě pánskej klub. Není smíšenej. 

BERNARD Nic víc? 

ADRIEN Nic víc. To je jediná podmínka. To je existenční podmínka… ne zcela 

dostačující, ale nezbytná… 

BERNARD Já jsem teda nedostatečnej? 

ADRIEN Nebuď sprostej. 

BERNARD Jaký jsou teda dostačující podmínky? 

ADRIEN Žádný nejsou. Je jen jediná podmínka. 

BERNARD Říkals, že je to jen nezbytná podmínka. 

ADRIEN To ano. Bernarde… 

BERNARD Tak jaký jsou ty další podmínky? Další kritéria? 

ADRIEN Nevím. Upřímně ti říkám, že nevím. 

BERNARD Ale jsou! To přiznáváš. Jsou. 

ADRIEN Musej bejt. Ale… 

BERNARD Ale? 

ADRIEN Ale já je neznám. 

BERNARD Chceš mi teda říct, žes byl vybranej podle nějakejch kritérií, který 

neznáš, je to tak? 

Adrien sleduje Bernarda, jako by byl úplně a nadobro pomatený. Bernard zachytí jeho 

pohled. 

ADRIEN Žádný kritéria nejsou. 



BERNARD Každej muž, každej chlap se teda může stát členem? 

ADRIEN Když se to vezme takhle, tak jo. 

BERNARD Když se to tak vezme? 

ADRIEN No jo. 

BERNARD Ale ve skutečnosti tam některý jsou a jiný ne. 

ADRIEN Je to klub, tak tady musí být nějaká… 

BERNARD Bariéra. 

ADRIEN Hranice. 

BERNARD Hranice. Bariéra. Kritéria. 

ADRIEN Spřízněnost. 

BERNARD Ty seš spřízněnej s mým zubařem? A my dva spolu nejsme… mezi náma 

není nic. 

ADRIEN O.K. Jsou kritéria, ale nejsou tak… je to… 

BERNARD  Implicitní? 

ADRIEN Asi jo… Jo. Implicitní, to je ono. 

BERNARD A co je implicitní? 

ADRIEN (Unaveně.) Právě jsi to říkal. 

BERNARD Neříkal. Tys řekl, že existujou kritéria pro vstup do toho tvýho klubu, ale 

že ty kritéria jsou implicitní… To znamená, že nejsou přesně formulovaný. Proto se tě 

na ně ptám... To je jednoduchý. Jaký teda jsou? (Pauza.) Co tyhle implicitní kritéria 

implikujou? (Pauza.) Adriene, já vím, že… já chápu, že si děláš starosti o můj vztah. Já 

ti za to děkuju. Jen ti chci říct, že ty a já máme mezi sebou taky vztah, jsme parťáci, 

máme společný zájmy, svazuje nás nějaký spiklenectví… 



ADRIEN Jaký spiklenectví? Co to znamená? Jsem snad tvůj komplic? Co jsme 

spolu provedli? Co tak vážnýho jsme spáchali? 

BERNARD Komplic na nic. Jen tak. Prostě jsme. To se nedá nijak vysvětlovat. 

ADRIEN Aha, takže to se nevysvětluje? 

BERNARD To je jasný, to se pozná. Nemá to žádný pravidla, nejsou na to žádný 

smlouvy. Je to stejný jako s dárkama. Adriene, já se tady snažím zachránit, co se dá… 

ADRIEN Já se tady snažím zachraňovat. Co se snažíš zachránit ty? Po všem tady 

dupeš, všechno kolem sebe rozmlátíš jako nějakej rozmařilej všivavej harant. 

BERNARD Snažím se… snažím se pochopit, proč si o mně myslíš, že si 

nezasloužím, abych byl součástí něčeho, co nemá životní význam. Ani abych se o tom 

něco vůbec dozvěděl. To je stejný, jako kdybych ti neřek, že jsem se oženil. 

ADRIEN No jasně… počkej, no tak jo. Když už to srovnáváš se svým 

manželstvím…to není úplně pitomý přirovnání… Musí se uznat, že vy dva s Leonou 

jste fakt exkluzivní klub. Že jo. No jo, je to tak. Našli jste se podle implicitních 

výběrovejch kritérií a bylo to, zavřeli jste za sebou dveře. Stal se z toho soukromej 

klub… cizím vstup zakázán! 

BERNARD My máme zavřený dveře? Naše dveře že jsou zavřený? 

ADRIEN Ne, jasně že ne. Váš dům je otevřenej, dveře jsou dokořán, welcome! Jen 

pojďte dál a obdivujte to jejich úžasný manželství a jejich tři skvělý holky… Vstupte, 

jen vstupte, ať se můžete podívat na ten neposkvrněnej obrázek ztělesněnýho štěstí, 

hlaďounkej jak dveře od trezoru… 

BERNARD Fajn, beru. Pohostinnost je lstivej úskok, jak ukojit pýchu manželskýho 

párečku rozsekanýho na cimprcampr a tebe, to tvoje tajnůstkaření, tvoje pěkně uklizený 

šuplíky, moje milenky, mýho společníka, můj stres, můj klub, můj pánskej klub, můj 

klub nadrženejch chlapů. Seš snad ty příklad otevřenosti a ušlechtilosti? 

ADRIEN Věci nejsou tak jednoduchý… 



BERNARD Věci jsou jednoduchý! Stačí je jen správně pojmenovat. Po pěti letech 

jsem se dozvěděl, že seš členem nějakýho spolku, o kterýms mně úmyslně nic neřek. 

Mně… tomu, koho jsem považoval za tvýho partnera. 

ADRIEN Vůbec jsem se ti nesnažil nic zatajovat. 

BERNARD Myslel sis, že já pro vás nejsem vhodnej. 

ADRIEN To mi vyčítáš? 

BERNARD Vyčítám ti… vyčítám ti, že uhejbáš. 

ADRIEN Uhejbám? 

BERNARD Kličkuješ, snažíš se uhejbat. “Záškodničíš”… 

ADRIEN Fajn, O.K., tak se ptej. Ptej se mě a já se budu snažit odpovídat přímo. 

Bez uhejbání. 

BERNARD Tak se mi to líbí. 

ADRIEN Tak prosím… 

BERNARD Dobře…Takže… Chtěl bych… chtěl bych podat žádost o vstoupení… 

chtěl bych se stát členem klubu Ježků. (Pauza.) Co ty na to? 

ADRIEN Co co já na to… Čekám, až mi položíš nějakou otázku. 

BERNARD Dobře. Otazník. Ano či ne, můžeš se za mě zaručit, abych moh vstoupit 

do toho vašeho klubu? 

(Ticho. Zvoní telefon. Adrien zvedne sluchátko.) 

ADRIEN Haló?… Ahoj, zlatíčko, jak se máš? Ano, tatínek tady je, dám ti ho… 

Cože?… Proč už si mě nechceš vzít? Víš přece, že na tebe čekám. Spousta holek je 

nešťastnejch, že jsem jim řek, že se s nima nemůžu oženit kvůli tobě… Co je to zač ten 

Robinson? Chodíte spolu do třídy?… Se mnou že se tolik nenasměješ?… Aha… To 

určitě… Docela slušně, jo. A umí je dělat hranatý?… Ne, já to neumím… Ale já nejsem 

mistr světa v dělání bublin ze žvejkačky jako on… Jestli je ale fakt mistr, tak mi to 

připadá divný, že neumí udělat hranatou bublinu… Tak jo… zeptej se ho a pak se 



uvidí… Nezdá se mi, že by ten tvůj Robinson byl zrovna ten pravej… ty jedna… Dám ti 

taťku… (Podá telefon Bernardovi.) 

BERNARD Ahojda, drahoušku… Ty nejseš ve škole?… Aha. A chutnal ti aspoň ten 

dortík?… Já jsem nemohl, vysvětlím vám to, až se vrátím domů. Je tam maminka?… 

Cože?… Já nevím… Myslím, že ne… (K Adrienovi.) Jestli prej je v Japonsku trest 

smrti? 

ADRIEN Sepuku? 

BERNARD Proč se mě ptáš na takový hlouposti?… Čeho se bojíš?… A co bude ta 

tvoje kámoška Chloé v Japonsku dělat?… To má teda její taťka štěstí, že tam jede 

pracovat, je tam moc hezky. A ta tvoje kámoška má taky štěstí… Ale beruško, člověk 

by musel provýst hodně velkou hloupost, aby ho odsoudili k trestu smrti… No já 

nevím… třeba zabít spoustu lidí, nebo zabít malý dítě, drahoušku, popovídáme si o tom 

večer, jo? A určitě tam maminka není?… No vidíš, tak mi ji, prosím tě, dej… Aha. Ona 

ti to řekla, určitě se mnou nechce mluvit?… Proč brečíš? Ale ne, nikdo tě nezabije… 

Ne. Malý děti se nezabíjejí, normálně ne… Já jen říkal, že by člověk musel oddělat 

pořádnou spoustu lidí, aby mu ufikli hlavu… “Gilotina”, miláčku, ne grilotína… Ne, ve 

Francii ne, vždyť víš, že ve Francii se už hlavy lidem nesekají, ptala ses mě na to, už ani 

nevím kolikrát… Všechno je v pořádku, beruško… Ne… Ne, drahoušku … Já vím, že 

chceš, ale ne… Protože když tě v noci bolelo bříško, tak nesmíš jíst bonbóny… Protože 

to je hloupost… Já vím, ale stejně ne… Klidně můžeš s tím telefonem praštit o zem, ale 

on za to doopravdy nemůže… Poslouchej, já budu končit. Slibuju ti, že až se večer 

vrátím, tak ti přinesu překvapení… To je překvapení… Nemůžu ti to říct, protože by to 

pak už nebylo žádný překvapení… Když ti to teď řeknu, tak ti ho dneska večer 

nedám… Tak to prostě je… Protože jsem řekl, že ne… Tak budu končit… Ne!… Ne, 

drahoušku, když říkám, že ne, znamená to, že ne. .. NE! (Rychle počítá.) 5, 4, 3, 2, 1, pa 

pa!… (Zavěsí. Dlouhá pauza.) Tak co? 

ADRIEN Co? 

BERNARD Ten klub, jo nebo ne? 

ADRIEN Ne. 

Tma.



Scéna 3 

 

Oba stoly už nestojí proti sobě, ale ve stejné úrovni na předscéně, čelem k publiku, co 

nejdále od sebe. Je večer. Bernard s Adrienem v tichosti pracují ve světle lampiček, 

které ve tmě vytvářejí osvětlené kruhy. Když sedí, jsou k sobě téměř otočeni zády. Ticho. 

BERNARD  Volals Renaudinovi kvůli tomu povolení? 

ADRIEN Neměl jsem čas… (Pauza. Adrien se pokouší zapálit si cigaretu. 

Zapalovač mu ale vzdoruje.) Máš oheň? 

BERNARD Chytej… 

Bernard mu hodí krabičku sirek, Adrien ji nechytne. Sebere ji, zapálí si.) 

ADRIEN Díky. 

Ticho. Pokračují v práci. 

BERNARD To jsou mentolky? 

ADRIEN Chceš? 

BERNARD Jo, dal bych si. (Adrien vstane a podává Bernardovi krabičku, ten si z ní 

vytáhne jednu cigaretu. Adrien se vrátí ke svému stolu.) Máš ty sirky? (Adrien hodí 

Bernardovi sirky, Bernard krabičku nechytí… V tichosti kouří. Bernard se podívá na 

hodinky. Adrien, zdá se, je zabrán do své práce. Bernard típne svou cigaretu.) Jak to 

můžeš kouřit… (Adrien neznatelně pokrčí rameny. Bernard vstane.) No jo. Už je čas… 

(Adrien se od svého stolu ani nehne. Bernard vyndá ze své aktovky kravatu a váže si ji 

okolo krku. Je to kravata klubu Ježků. Bernard jde do koupelny, píská si. Adrien típne 

zbytek cigarety, vezme si další, zvedne se a jde si k Bernardovu stolu pro sirky. Usedne 

zpět ke svému stolu. Bernard se vrátí zpět, kravatu má uvázanou kolem krku, tváří se 

spokojeně.) Tak jo… Měli bysme vyrazit, ne?… Poprvé by člověk neměl přijít pozdě… 

(Utáhne si kravatu a ukáže ji Adrienovi.) Dobrý? (Adrien zvedne oči, mrkne se na ni, 

neznatelně přikývne a dál se věnuje své práci.) Stihnem si ještě dát skleničku? (Adrien 

cosi nesrozumitelně zamumlá.) Co myslíš? 



ADRIEN Musím tady něco dodělat… 

BERNARD Fajn… Půjdu napřed a sejdem se tam… 

ADRIEN Hmm… 

BERNARD O.K… (Zhasne lampičku a chystá se k odchodu.) Tak za chvíli ahoj… 

ADRIEN Jo, jo… 

Bernard ve dveřích váhá, zda má skutečně odejít. Adrien vstane, kouří, povzdechne si. 

Pauza. Bernard se vrací.) 

BERNARD Byl bych rád, kdybysme tam šli spolu. 

ADRIEN Vždyť jsem ti říkal, že to musím dodělat. 

BERNARD Doděláš to zítra. 

ADRIEN Musím to poslat hned ráno. 

BERNARD Celou zakázku? 

ADRIEN Komplet. 

BERNARD To máš ještě aspoň na tři hoďky… 

ADRIEN To určitě… 

BERNARD To už teď stejně nestihneš. 

ADRIEN Slíbil jsem Leroyerovi, že mu to všechno pošlu zejtra ráno do deseti. 

BERNARD Jestli chceš, tak se sem vrátíme po večeři a doděláme to spolu. 

ADRIEN Nemyslím, že by to byl dobrej nápad. 

BERNARD Tak bysme se tady mohli sejít v sedum ráno… 

ADRIEN Dodělám to teď. 

Pauza. Bernard zůstane stát. Podívá se na hodinky. Adrien pracuje. 



BERNARD Adriene, co je dneska za den? 

ADRIEN Čtvrtek. 

BERNARD Čtvrtek kolikátýho? 

ADRIEN Čtvrtýho, ne?… 

BERNARD Takže? (Pauza.) Adriene, je dneska první čtvrtek v měsíci nebo ne? 

ADRIEN To je. 

BERNARD Tak toho nech a jdeme. 

Pauza. Adrien zvedne hlavu a dívá se na Bernarda. 

ADRIEN Přijdeš pozdě. 

BERNARD Co tě to popadlo? 

ADRIEN Popadlo mě to, že když mám nějakou práci, kterou musím dodělat, tak 

nemůžu jít na večeři. 

BERNARD Nemůžeš? 

ADRIEN Ne… 

BERNARD To je teda ale… 

ADRIEN Je mi to líto… 

BERNARD Má to bejt tvoje pomsta? Tvoje malá lest?… Co ti je líto? 

ADRIEN Tak vůbec… Všechno. 

BERNARD Ničeho ti není líto, prostě si to užíváš. Dva tejdny ti to vrtá v hlavě a 

mlčíš… Seš ubohej… 

ADRIEN Bernarde, nemám chuť se hádat… Nechám se od Ježků vyloučit, prostě 

tam dneska nepůjdu. Žádná tragédie to není … 



BERNARD Prostě tam dneska nepůjdu… Zrovna dneska, když mě mezi vás oficiálně 

přijmou! 

ADRIEN Nevrtá mi to v hlavě žádnejch čtrnáct dní, není to žádná pomsta, nemusíš 

bejt hnedka paranoidní, ani náhodou nejsem proti tobě zaujatej. 

BERNARD Ne? 

ADRIEN Ne. 

BERNARD Když to říkáš… Dobře… Tak jo, jo, jo… Představ si třeba, já nevím, že 

jedu autobusem, pohodlně si sedím, čtu si noviny a vedle mě si sedne takovej pobuda. 

Já se zvednu, takhle si zacpu nos a jdu si sednout na druhej konec autobusu. Ty mi 

chceš tvrdit, že ten houmles je paranoidní, když si bude myslet, že to je kvůli němu?… 

A nebo třeba v Jihoafrický republice, představ si, že nějakej černoch obědvá v lepší 

restauraci a vedle u stolu sedí tlustej běloch, kterej se zvedne, zařve, že už sem nikdy 

nevkročí a… 

ADRIEN Dobrý. Pěkný metafory. Pochopil jsem to. 

BERNARD Pochopils taky to, že jestli se rychle znova nerozhodneš, tak naše 

kancelář, celej ten náš malej byznys půjde do háje…? 

ADRIEN Ne. To jsem nepochopil, protože se mi to nezdá… 

BERNARD Nezdá?… Adriene, před čtvrt rokem ses za mě odmítnul zaručit, když 

jsem chtěl vstoupit do toho klubu. Tenkrát jsem nad tím mávnul rukou, říkal jsem si, žes 

to udělal proto, abys nás chránil, abych znova našel rovnováhu, kterou jsem ztratil, 

rovnováhu mezi prací a mým soukromým životem… Mezitím jsem se sblížil s jedním 

dalším Ježkem a ten mi nakonec nabídnul, že se za mě zaručí… 

ADRIEN S dalším Ježkem? 

BERNARD Ano… 

ADRIEN On se nijak nejmenuje? 

BERNARD Ale jo. V čem je problém? 



ADRIEN V ničem. 

BERNARD No, nakonec se za mě teda zaručil… 

ADRIEN Roland Chicamour se za tebe zaručil? 

BERNARD Jo, Roland Chicamour, přesně tak. Když jsem ti to říkal, naivně jsem si 

myslel, že budeš mít radost z toho, že nás životní náhoda přivedla zase k sobě… 

ADRIEN Životní náhoda? 

BERNARD No jasně. A nejen že z toho nemáš radost, ale ještě mi ten večer oznámíš, 

že jestli se opovážím do klubu vstoupit, tak ty z něj prostě vypadneš… 

ADRIEN Ať si tam vstoupíš, nebo ne, nic to nemění na mým rozhodnutí 

vystoupit… 

BERNARD To je ale ještě horší. Stačí jen, aby mě přijali, a ty mizíš. 

ADRIEN “Životní náhoda”… Takhle ty říkáš tomu čtvrtročnímu podlízání 

Chicamourovi…? 

BERNARD Jakýmu podlízání? Sblížili jsme se. Když se Chicamourem sympatizuješ 

ty, tak je to příklad tolerance, a když to dělám já, tak je to lezení do prdele, jo? Měl bys 

bejt rád, že jsem na něm našel něco dobrýho. To je důkaz, že jsem poslouchal tvý 

rady… Od tý doby co tě znám, jsem se zklidnil, obrousil jsem si ostrý hrany. 

ADRIEN Poslyš, dneska je čtvrtek, o víkendu všechno urovnáme… 

BERNARD Pojď se mnou na tu večeři. 

ADRIEN Nemůžu. 

BERNARD Ale no tak, půjdem… 

ADRIEN Ne, nikam… 

BERNARD (Tahá Adriena za ruku.) Ale jo. Jdeme! Tak pojď! A ten víkend pak bude 

taky moc fajn. 



ADRIEN (Vyprostí se.) Ty to nechápeš, nikam dneska večer nejdu… Nejdu. 

BERNARD Tys nic nepochopil. Buď půjdeš, nebo… 

ADRIEN Nebo co? 

BERNARD Nebo půjdeš taky. 

ADRIEN Já prostě nemůžu, mám tady schůzku… v půl jedenáctý. 

BERNARD Tady v půl jedenáctý? 

ADRIEN (Pobaveně.) Jo… Někdo za mnou přijde 

BERNARD Někdo za tebou přijde… 

ADRIEN Jo… Jedna kamarádka. 

BERNARD Kamarádka? 

ADRIEN Jo. Nebudeš snad po mně všechno opakovat?… Jedna mladá žena – 

vidím ji před sebou – zrovna teď – jmenuje se Anna - Anna Belmontová – je jí 

pětatřicet – je rozvedená – znali jsme se už dřív, ale od její svatby jsem ji neviděl. 

Náhodou jsme se potkali a… no a vidíš, jak to dopadlo. Možná máš pravdu… 

BERNARD Takže jak? 

ADRIEN Já nevím. Štěstí… to je někoho potkat. Není to vrozený… Musíš mít 

štěstí. Třeba to vyjde, že jo. 

Pauza. Bernard se vzpamatovává. 

BERNARD Jo, no jo, to nic… Zavolej jí… Může tam za tebou přijít po večeři. Aspoň 

mi ji budeš moct představit. Společně se napijem… 

ADRIEN Jo a ne. 

BERNARD Proč? Proč se tak štveš? Určitě se nějaký řešení najde, musíš se jenom 

trošku snažit… Dovedeš si představit, jak se musím snažit já, abych to nebral jako 

nenapravitelnou urážku! Jak se musím snažit, abych mezi námi zachránil alespoň něco. 



ADRIEN A dokážeš si ty představit, jak se musím snažit já, abych se každý ráno 

nerozchechtal, když vidím ten tvůj patolízalskej ksicht? Co bych měl asi tý kámošce 

říct, kdybysme si chtěli společně posedět? Drahoušku, tohle je Bernard, ano, ano, můj 

milý Bernard, můj společník, kámoš, ano, tatínek těch tří malejch princezniček, šťastnej 

manžel úžasný Leony… Tenhle člověk je pro mě něco jako můj bratr… To bych jí měl 

povídat? 

BERNARD Jo, jen bys nemusel bejt tak… (ukecanej). 

ADRIEN Ale ne. Nemoh bych jí to říct, protože když o tobě mluvím, tak jí říkám 

něco jinýho. Chceš slyšet, co jsem jí o tobě říkal? 

BERNARD No dobře, dobře, tak spolu nikam nepůjdem… 

ADRIEN Ne, nikam spolu nepůjdem. 

BERNARD Ale stejně bys jí moh zavolat, aby za tebou přišla po večeři… 

ADRIEN Ne. Ty bys jim měl zavolat, že přijdeš pozdě. Bylo by blbý nechat se 

vyloučit hnedka při první večeři, ještě než tam pořádně budeš… (Znovu se ponoří do 

své práce.) 

BERNARD Adriene… Adriene, podej mi ruku a zapomenem na to… Prosím tě, abys 

šel se mnou… (Dlouhá pauza. Adrien si s ním potřese rukou a vrátí se ke své práci. 

Bernard si povzdechne a pomalými kroky odchází. Pauza. Vrací se.) Moh bych vědět, 

cos říkal svý snoubence, kdyžs už uznal za vhodný jí o mně něco říct?.. Jsme společníci 

a víš, že tě nemůžu vyhodit… 

ADRIEN Společník nebo komplic… 

BERNARD Zvedneš se, půjdeš se mnou a všechno bude v pořádku… Zapomenem na 

to… 

ADRIEN Pamatuješ si na ten den, cos mě požádal o to, abych se za tebe zaručil? 

Volala malá a na něčem si vytrvale stála. Tys neustoupil… pro její dobro… a abys jí dal 

“ponaučení”… nestačí se jen naštvat, aby člověk v životě dostal, co chce… A tys tehdy 

udělal přesně to stejný… Naštval ses, rozcapoval ses… Já jsem taky nechtěl ustoupit… 

pro tvý dobro. Chtěl jsem si o tom s tebou v klidu popovídat druhej den ráno… proto 



jsem se za tebe nechtěl postavit… kdyžs na tom pořád trval. A pak… fakt to byla 

životní náhoda, to jo… V tý restauračce, kde jsme obědvali s Leroyerem, jsme potkali 

Chicamoura… Když jsem pak viděl, jak mu potřásáš rukou a jak mu zapaluješ ten 

tlustej doutník… Bylo mi to líto… Přišlo mi upřímně líto, že jsem ti předtím neřek 

ano… Protože tam už bylo pozdě… Byls k smíchu… Bylo to ponižující… 

BERNARD Ten doutník jsem mu nezapálil, půjčil jsem mu svůj zapalovač. 

ADRIEN Od tý doby jsem každý ráno doufal, že ti to dojde, ale ty ses jen 

ponižoval pořád víc a víc… 

BERNARD Byl úplně na dně. My jsme oslavovali ten kontrakt někde na venkově a 

on tam byl úplně sám… Co jsem měl dělat? Měl jsem ho zazdít? Vyfoukli jsme mu tou 

smlouvou před nosem tučný prachy… bylo fair přiťuknout si s ním… Nemám ve zvyku 

plivat na někoho, kdo leží na zemi. 

ADRIEN Chicamour nikdy na zemi neležel. A mezi tím plivat na někoho a lízt mu 

až do… Necháme toho… 

BERNARD Ale ne, ne, jen pokračuj, až kam…? 

ADRIEN Bernarde, kdyby nám někdo tenhle příběh vyprávěl, tak bysme se váleli 

smíchy. 

BERNARD Jakej příběh? 

ADRIEN Proč se to stalo zrovna nám? Co se vlastně stalo? 

BERNARD O čem to mluvíš? 

ADRIEN Ty to moc dobře víš. 

BERNARD Nevím. Nevím, co ti Chicamour povídal… 

ADRIEN Chicamour mi nic nepovídal… Měl by mi snad něco říct? 

BERNARD Ty bys měl… 

ADRIEN Neviděl jsem se s ním od minulý večeře. To je už měsíc. Leona mi něco 

říkala. 



BERNARD Vy se (scházíte)? 

ADRIEN Viděl jsem se s Leonou. 

BERNARD A co? 

ADRIEN Nic, potkali jsme se, povídali jsme si, já jí něco vyprávěl… a ona 

vyprávěla… 

BERNARD Co ti…? 

ADRIEN Mno… 

Pauza. 

BERNARD Nevěděl jsem, že to tak dopadne. 

ADRIEN Tys nevěděl, že Chicamour organizuje… 

BERNARD Pozval nás na večeři. 

ADRIEN Kecáš. 

BERNARD Nepochopil jsem to. 

ADRIEN Leona to nevěděla, ale ty určitě jo. 

BERNARD Když ti teda Leona vypráví o všem, tak taky víš, že jsme tam zůstali asi 

pět minut a pak jsme si šli po svým. 

ADRIEN Ale Bernarde, já ti přece nevyčítám, že jste šli s Leonou na ty jeho orgie. 

Copak se mě to týká? 

BERNARD To se tě právě chci zeptat… Na to se chci zeptat Leony. 

ADRIEN Moc dobře víš, co si Leona myslí. A je ti jasný, že má pravdu. 

BERNARD Já už nevím, co si Leona myslí. Určitě ti říkala, že se mnou už skoro 

nemluví. 



ADRIEN Myslí si… Myslela si, protože mám pocit, že jsem ji přesvědčil o tom, 

žes nevěděl, kam ji vedeš… Myslela si, žes jí chtěl nabídnout Chicamourovi. 

BERNARD Nabídnout? 

ADRIEN Nabídnout… takovej dáreček… Nejdřív flašku šampaňskýho, potom 

krabičku doutníků a pak… (Pauza. Bernard zavrtí hlavou, ale nenapadne ho nic, co by 

měl říct.) A víš, co je na tom všem nejsmutnější? Že mi řekla, že jak jste tam spolu 

přišli, tak byla připravená tu hru hrát. Pak ale pochopila, žes jí nechal o samotě 

s vrchním organizátorem. 

BERNARD Jakou hru? 

ADRIEN Žádnou… prostě se zúčastnit. S tebou… Myslela si, že… že to asi 

potřebuješ, aby ses… 

BERNARD Aha, tak vy si povídáte fakt o všem… 

ADRIEN A s kým jiným by si podle tebe měla asi povídat? 

BERNARD Jestli tomu dobře rozumím, tak ty s mou ženou vedeš sáhodlouhý 

rozpravy o mejch sexuálních selháních… a tý svý děvce o mně vyprávíš co? 

ADRIEN Komu? 

BERNARD Tý nový… tý kurvičce, co se má stavit v půl jedenáctý v tvý kanceláři, 

abys ji moh ošukat. 

ADRIEN Ne, Bernarde, ne, takhle nemluv… 

BERNARD Neměl bych? 

ADRIEN Ne. 

BERNARD A pročpak? 

ADRIEN Protože jinak ti rozbiju hubu. 

BERNARD Copak to není kurvička? 



ADRIEN Ne, není. 

BERNARD Ale jo, je… Jenom s ní šukáš… Že jo? Je to snad žena tvýho života? 

Chceš si jí snad vzít? No tak? Tvoje první žena snad nebyla děvka? 

Adrien chrstne vodu ze své skleničky Bernardovi do obličeje. Pauza. Pak Bernard klidně 

vezme do ruky svou skleničku a voda tentokrát zasáhne do obličeje Adriena. Pauza. 

Z obličejů stéká voda. Adrien odejde do koupelny. Slyšíme, jak pouští vodu. 

ADRIEN (Za scénou.) Bernarde? 

BERNARD No? 

Adrien se objeví ve dveřích. 

ADRIEN Dobrý? 

BERNARD A u tebe? 

ADRIEN Mno… (Pauza.) Já ti nevím, proč pro mě byly ty večeře tak důležitý. 

Jednou za měsíc jsem se ponížil a měl jsem rád lidi, kterejch si nevážím. Ten tvůj 

doktor Boulanger je kyselej ksicht a pěknej blbec, ale když se zasměje, naskakuje mi 

husí kůže. S ostatníma je to stejný. Pro ně taky neznamenám skoro nic, ale jednou za 

čas mě rádi viděj. Nazdárek Dado! Ahoj Čipo! Neviděls Rora? Baví se s Nonem… 

Kritérium je, že už žádný kritéria nejsou… Je čas večeře… Nikdo nikomu nic 

nenařizuje, nikdo si s nikým nepřipíjí šampaňským. Není to žádný přátelství, ani žádná 

duševní spřízněnost. Jen takový primitivní kamarádství. Nemoh bych s nima celej den 

pracovat v jedný kanceláři, ani kdyby to bylo jenom jednou za měsíc… Já jsem si tam 

(jenom odpočnul)… Měl jsem tak aspoň jednou za měsíc jistotu, že tam nepotkám 

někoho, jako seš ty… (Pauza. Bernarda se to dotklo.) Leona chce taky odejít. Říkala 

mi, že už to víš… A všechno jenom kvůli tý kravatě. 

Adrien se vrátí do koupelny. Bernard si povolí kravatu a sundá si ji, uzel nechá 

zavázaný. Jde za Adrienem. 

BERNARD (Za scénou.) Je to srandovní… Vem si tu kravatu a pojď… (Slyšíme úder, 

Bernard vyletí ze dveří s kravatou v ruce.) Tak půjdeme… (Blíží se znovu ke dveřím do 



koupelny, kravatu drží jako ohlávku…) Udělej mi radost… Nasaď si tu kravatu… (Jde 

dovnitř.) No tak… 

ADRIEN (Za scénou. Nepříčetně.) Nech mě na pokoji, jasný!? 

BERNARD (Za scénou.) Copak, copak… Nasaď si tu kravatu a už o tom nebudem 

mluvit… Hele, koukej… koukni se, jak ti to sluší… 

ADRIEN (Za scénou.) Bernarde, dej ty ruce pryč… 

BERNARD (Za scénou.) Musím ti ji srovnat… Počkej, nech mě, nech mě, ať ti ji 

můžu pěkně srovnat… No vidíš… To se musí takhle pořádně utáhnout! 

ADRIEN (Za scénou. Hlas nepříčetný strachem.) Počkej, Bernarde, trochu to škrtí, 

no tak… Musíš už jít… Nech toho!… 

BERNARD (Za scénou.) Je to tvoje kravata… 

ADRIEN (Za scénou.) Tak už toho s tou kravatou nech… 

BERNARD (Za scénou.) Je to tvůj klub, máš pravdu, jen běž, měl bys tam jít… 

ADRIEN (Za scénou.) Bernarde, jestli chceš, můžem si někam zajít sednout… 

PUSŤ MĚ! 

BERNARD (Za scénou.) Měl bys tam jít, musíš… budete se výborně bavit… 

(Slyšíme dutý úder.) Skončil jsi! (Ještě jeden úder.) Přestaň! 

Zaslechne rázný zvuk facky. 

ADRIEN (Za scénou.) Bernarde! (Zvuky zápasu, rozbitá skleněná nádobka, několik 

ran, stále silnější a silnější, Adrien chroptí… Adrien za scénou.) Au, ucho,moje ucho… 

BERNARD (Za scénou. Cedí mezi zuby.) Ta kravata se musí pořádně utáhnout… 

Takhle… Takhle… Nehejbej se! Nehejbej se, ježečku, nesmíš píchat… (Zaslechneme 

takřka neslyšný Adrienův povzdech.) NEHEJBEJ SE! Pořádně utáhnout! Sluší ti, jo, 

sluší, vypadáš moc dobře… Jo… (Pauza. Ticho trvá dlouho. Bernard po chvíli vyjde 

ven. Jako by se mu ulevilo. Zhasne světlo na toaletě i lampičku u Adrienova stolu. 

Ateliér je osvětlen pouze světlem pouličních luceren a reflektory projíždějících 



automobilů. Zvedne sluchátko a vytáčí číslo.) Dobrý večer, drahoušku, to je tatínek… 

Jakto že ještě nespíš… Můžeš mi dát maminku… Aha… A je to dlouho?… A kdo vás 

hlídá? Tak to jo, sestřičky spinkaj?… Ne, miláčku, ruce samy neuměj chodit… To 

nejde, miláčku, prsty jsou přidělaný na ruce a ruka zase na těle… Měla bys jít spát, 

lásko… To je potom teda ta ruka useknutá, ale ta se taky nehejbá… Ne nemohlas 

žádnou vidět, žádná tam cestou do postele nebude… Ne, drahoušku, nejsou useknutý 

ruce, ani čarodějnice, ani černý stíny… Lásko, nemysli na to, je ti šest, to je daleko, 

smrt je ještě strašně daleko. Neexistuje, hlupáčku, to nic neznamená, přísahám… 

Daleko. Dal než měsíc… Ještě dál… Ne, duchové taky nejsou, neexistujou… Dobře, ale 

musíš mi slíbit, že budeš hodná… Tak jdem na to: 5… 4… 3… Ano, miluju tě… Tak 

znova (Počítá pomalu.): 5… 4… 3… 2… 1… Cože? Ne, čerti taky ne, miláčku, a 

ďáblové taky ne… (Zavěsí. Přemýšlí, pak vytočí číslo.) Promiňte, spletl jsem se, pardon. 

Policie není 18?… Děkuju vám… (Vytočí 17. Pauza.) Ano, dobrý den, slečno… Cože? 

Ne, ne, nezavěšuju… (Pauza.) Ano, dobrý den, slečno, víte, volám vám proto, že jsem 

právě teď… oddělal jednoho přítele a… Prosím? Ne, prostě jsem někoho zabil, no a… 

Jsem ve svém ateliéru s jedním… S mrtvolou… Ne, vlastně nic, slečno… Zavolal jsem 

vám, asi budete muset přijet, já nevím, jak to děláte, nejlepší by byla sanitka a 

dodávka… teda auto pro převoz mýho přítele… Ano, jistě, já se jmenuju… (Z toalety se 

ozvou zvuky, Bernard zůstane jako opařený, slyšíme Adriena zakašlat.) Moment, slečno, 

promiňte, vlastě ne… Co?… Já vím, že je to vážná věc, ale vypadá to, že jsem se 

spletl… Chápu, chápu, ale to nevadí… Nenadávala jste mně, když jsem vám řek, že 

jsem vrah, tak mně přece nebudete nadávat teď!… (Adrien se objeví ve dveřích, v ruce 

drží láhev vody, je přiškrcený… Bernard do telefonu.) Dobře, dobře, poslouchejte, tak si 

dělejte, co chcete! (Zavěsí. Adrien pije a snaží se popadnout dech. Pauza.) Adriene… 

ADRIEN (Přidušený hlas doprovází jednoznačnými gesty.) Nehejbej se!… 

Nehejbej se!… (Adrien rozsvítí světlo, jde otevřít okno, vykloní se ven, aby se mohl 

nadýchat čerstvého vzduchu. Bernard jde do koupelny pro kravatu.) Polož tu kravatu! 

BERNARD (Přibližuje se.) Musíš mi to udělat. 

ADRIEN (Uchopí židli, brání se s ní.) Polož tu kravatu! 

BERNARD (Zaváže si kravatu okolo svého krku.) Jen do toho… Utáhni ji… Musíš si 

projít tím, čím jsem si prošel já. 



ADRIEN Tím čím sis prošel ty? 

BERNARD Všechno jsem pochopil. 

ADRIEN Nehejbej se! 

BERNARD Musíš prožít to, co jsem si prožil já… To násilí… Nech mě nejdřív, ať tě 

můžu obejmout, a pak se do toho pusť… (Utáhne si kravatu těsněji okolo krku.) Musí to 

bejt. 

ADRIEN Nic nemusí. Měl by sis zajít k psychiatrovi, to bys měl! 

BERNARD Adriene, já už to nepotřebuju. Už ne. Už je to pryč, došel jsem až na 

počátek… Všechno mi je jasný. Naše přátelství nikdy nebylo tak silný jako během těch 

pár minut, co jsem si myslel, že seš mrtvej… 

ADRIEN Bernarde, já jsem se strašně bál, strašně mě to bolelo a ještě teď se 

bojím… 

BERNARD Nemáš se čeho bát. Seš můj přítel… Teďka už to vím. Na beton. Můžeš 

mi provýst cokoli, ty nejhoší věci, a nic se na tom nezmění. Tu jistotu s tebou, tu chci. 

Jestli mě nezabiješ, tak nikdy nebudeš cejtit to, co k tobě teď cejtím já. (Podává 

Adrienovi konec kravaty.) Prosím… Musíš mě zabít. Musí se to vyrovnat… Začni… 

(Silně zatáhne za konec kravaty.) 

ADRIEN Zabíjet se už nebude. Dneska večer se už zabíjet nebude. Jasný? 

BERNARD Proč ne? 

ADRIEN Protože to je nebezpečný. 

BERNARD Chceš z toho něco vytřískat, co? 

ADRIEN Zajdem si někam sednout. 

BERNARD Odmítáš udělat to, o co tě prosím? 

ADRIEN Já tě prosím, aby sis se mnou zašel někam na pivo. 

BERNARD Ty se bojíš? 



ADRIEN Mám žízeň. 

BERNARD Ty se nemůžeš ani pokusit mě zabít, protože se bojíš, že bys vůbec nic 

necejtil… Já ti jsem naprosto ukradenej, to je ta pravda, který se bojíš! 

ADRIEN Já jdu… 

BERNARD A co ta tvoje kámoška? Nepočkáš na svou holku? 

ADRIEN Říkám ti, že si potřebuju zajít s kámošem do hospody… Chápeš… 

(Klepe se zimou.) Je mi zima. 

BERNARD To jsou následky. 

ADRIEN Je mi strašná zima. 

Bernard dojde pro svůj kabát a přikryje Adriena. 

BERNARD Ale slib mi, že pak uděláš, o co tě prosím… 

ADRIEN (Klepe se.) Pak se uvidí… Mám žízeň… 

Bernard chce Adrienovi kolem krku omotat šálu, ten ale vykřikne hrůzou. 

BERNARD V ledničce ještě určitě zůstalo nějaký šampaňský. (Bernard odchází do 

koupelny.) Je to důležitý, Adriene, nedělám si legraci. 

ADRIEN Sundej si tu kravatu… Vypadáš srandovně. 

BERNARD A jak mě pak chceš… 

ADRIEN Já si poradím… K takovejm věcem člověk kravatu nepotřebuje… 

BERNARD Varuju tě! Jestli mě nezabiješ, budu se na tebe do smrti zlobit! Ať žijem! 
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