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MÍSTO 

obytný pokoj v hezkém domě na venkově 

OSOBY 
Bruno, kolem šedesátky 
Florence, jeho žena, právě dnes pětačtyřicet 
Sophie, její sestra, o trochu mladší 
Alex, mezi padesátkou a šedesátkou 

„Tak takhle velké to je!“ 
Freudovo zvolání, když mu 

jeho kolega Reich přinesl své 
první dílo: Funkce orgasmu. 



Velký pokoj, vybavený a vyzdobený s velkou dávkou vkusu a peněz: otevřený kuchyňský kout, pečlivě prostřený jídelní 

stůl. Celek potom doplňuje minimalisticky zařízená obývací část místnosti, velmi designová, doplněná elektrickým 

krbem a rozsáhlou knihovnou. Na pozadí znějící klasická hudba dodává celkové atmosféře na rafinovanosti. V 

kuchyňské části leští Bruno skleničku na nožičce. 

BRUNO	 (jeho slova jsou směřována do vedlejší místnosti) … To teda ne. A sama moc dobře víš, jak 

strašně vyčerpávající je ta jeho věčná potřeba vědět vždycky všechno líp než ostatní, úplně všechno! 

(proti světlu zkontroluje, zda je sklenička čistá) Přijde mi, že to je snad čím dál tím horší. Ty mi na to sice 

řekneš, že s věkem se takové věci nelepší, ale tohle… Přísahám, můžeš zkusit nadhodit jakékoli 

téma, úplně náhodně, úplně cokoli: makroekonomie, molekulární kuchyně, nejlepší chirurg v Paříži, 

kde by sis měla nechat operovat kyčel, nejhezčí pláž na Maledivách… Cokoli! Věř mi, úplně cokoli. 

Vždycky to bude znát líp než ty… Pamatuješ, jak mi minule celej večer předhazoval, že mám v té 

svojí knize o Konfuciovi stylistické chyby, a to jenom proto, že byl dvakrát v Pekingu a naučil se tři 

slova v mandarínštině… 

FLORENCE	 (z vedlejší místnosti) Přestaň se rozčilovat, kocoure. Nedělá ti to dobře. (objeví se v bílém 

županu, ještě si omotává vlasy ručníkem) A vůbec… Tohle říkáš pokaždé a nakonec se ho stejně vždycky 

zeptáš jako první, co si o tom myslí. 

BRUNO	 (nespěchá s odpovědí, pozoruje ji, skleničku v ruce nechá volně viset) Kdy? 

FLORENCE	 (vezme si ředkvičku z mističky, kousne do ní) Co? 

BRUNO	 Co, co? Tak mi dej nějaký příklad, čiči, klidně mi řekni, kdy jsem se ho zeptal na jeho 

názor a na co to bylo. 

FLORENCE	 Musím si vysušit vlasy. 

BRUNO	 Já po tobě jenom chci, abys mi řekla, KDY jsem se ho ptal na jeho názor. A na co. 

Poslouchám, Florence. 

FLORENCE	 Florence! Tak mě oslovuješ málokdy. A už vůbec tímhle tónem. Ale jestli myslíš, že to 

je ten nejlepší způsob, jak začít dnešní večer, tak dobrá… Jak myslíš… (další ředkvička) Nevím, jestli si 

ty vlasy stihnu vůbec vyfénovat. Nezapomněl jsi vyndat to maso? 

Bruno jde z ledničky vyndat naložené maso a položí ho na kuchyňskou linku. Nemá zrovna dobrou náladu. Florence si 

ručníkem vysouší vlasy. 

BRUNO	 Hotovo! 

FLORENCE	 A dal jsi rozmrazit ty opečené brambory? 

BRUNO	 (stále podrážděně) Jo.  

FLORENCE	 (jde mu dát pusu) Kocour má špatnou náladu! … (otočí se, jde do vedlejšího pokoje, zmizí) 

Nezapomeň ho pak zapálit… 



BRUNO	 (jeho hlas přehluší zvuk fénu na vlasy) … NIKDY jsem se ho na jeho názor neptal, na 

NIC… (vyndá z poličky talíře) A rozhodně to není moje chyba, že Alex trpí nutkavou potřebou nás 

ubíjet svou všemohoucností… Říkám ti, že nám zase přinese dvě láhve Pessac-Léognan, kus za  
270 euro, a k tomu dostaneme nádavkem půlhodinovou přednášku o víně. A pak nás bude otravovat 

vším, co o něm ví, až se dostane ke koňaku… 

Hluk fénu ustane. Bruno leze na židli, aby sundal něco, co se nachází v horní kuchyňské poličce. Florence se vrací, je 

učesaná, jednoduše oblečená, pozoruje ho. Bruno ji nevidí. 

BRUNO	 (stále na židli, sám pro sebe si něco říká) Já jsem se nikdy nikoho na názor ptát nemusel. Já 

ne. Nikdy. 

FLORENCE	 Kocoure… 

BRUNO	 No? 

FLORENCE	 Jsme domluvení, ano? Pokusíš se je zlomit. 

BRUNO	 O čem to zase mluvíš? 

FLORENCE	 Vždyť víš, o tom Ile de Ré. Tenhle rok tam v srpnu pojedeme my. 

BRUNO	 (po něčem se na židli natahuje) Hele, je to dům tvojí mámy… Nebylo by lepší, kdyby ses 

na tom domluvila se sestrou ty sama? 

FLORENCE	 Už jsem ti říkala, že se s ní nehodlám pouštět do další nekonečný diskuse, která 

nikam nepovede, znáš Sophii… Stačí, když se o tom Alexovi ve správnou chvíli během večera 

zmíníš. A bude to. 

BRUNO	 Alexovi! Co mu tak asi mám říct? 

FLORENCE	 Přece pravdu! Celý roky, bůh ví proč, ten dům v srpnu okupujou oni. Řekneš mu, že 

letos tam zkrátka pojedeme my. Od 1. do 31. srpna. Tečka. Nenech se přemluvit. Buď neústupný. 

Zaslechneme zvuk motoru auta, několikeré zatroubení, pak zaklapnutí dveří. 

BRUNO	 (rozčileně sleze ze židle, v ruce má lopatku na dort) A proč to neřekneš Sophii ty, když ti tak 

moc jde o to, abysme tam letos v srpnu jeli my? 

FLORENCE	 Protože by to k ničemu nevedlo. A moc dobře víš, že u nich doma o všem rozhoduje 

Alex. Spoléhám na tebe, kocoure. (podívá se směrem ke krbu) Proč nehoří? Tys ten krb nezapálil? 

Florence dálkovým ovládáním „zapálí“ elektrický krb. 

FLORENCE	 Člověk po tobě fakt nemůže nic chtít. 

Za prosklenýmou stěnou do kuchyně se objeví Alex a mává na ně. 

ALEX		 Všechno nejlepší k narozeninám, drahoušku! Jak je, chlape? … Doufám, že ti nebude 

vadit, když mi trochu pomůžeš, já blbec si včera na golfu udělal něco se zádama. Mám tam pro vás 

takovou bedýnku, ovečky moje… víc neprozradím! 

BRUNO	 Už jdu, Alexi! Už jdu, hlavně se s ničím netahej. 



Bruno projde kolem Alexe, který ho přátelsky obejme. Alex jde dovnitř, za ním Sophie s nádhernou kyticí v rukou. 

Sophie si dala velice záležet na tom, jak vypadá: účes, líčení, oblečení, vše na ní je „snad až příliš“ dokonalé. 

SOPHIE	 (podává Florence květiny, působí podivně klidně) Všechno nejlepší, drahoušku! 

FLORENCE	 Teda, ty jsou nádherné! To jste nemuseli! 

Bruno se vrací s bedýnkou na víno.  

BRUNO	 Pěkně si to prohlédni, Florence! 

FLORENCE	 Co to je, kocoure? 

BRUNO	 Pessac-Léognan! No teda! To je překvapení, Alexi! Ale vždyť je to šílenství! 

FLORENCE	 (prohlíží si bedýnku a začne vykřikovat) Ale to přeháníte! To už opravdu přeháníte, řekli 

jsme přece žádné dárky! 

Všichni se olíbají na přivítanou a vzájemně se poobjímají. 

ALEX		 No, uvidíš, osmnáct měsíců strávilo v sudu z nejkvalitnějšího dubu… to mu dává 

naprosto výjimečné dřevitě vanilkové aroma… Byl jsem pro něj přímo u vinaře, ten chlápek mi 

vysvětloval, že vyvinul speciální metodu, jak de facto nakládat víno do dřeva… 

FLORENCE	 Tak se posaďte! Jaká byla cesta? Všechno v pohodě? 

ALEX		 (během celé své repliky se s tisícerou obezřetností pomalu a opatrně usazuje na pohovku) Ani mi o 

tom nemluv! Hotové peklo. Sophie řídila. Už jsem to říkal Brunovi, v pátek jsem si na golfu 

zablokoval záda. Nádherný drive. Nejhorší na tom je, že jsem právě drtil Bastose. (Alex se na ně podívá, 

byl si jistý, že to zabere, ale… nic…) No, Bastos! Určitě ho znáte, ten chlápek, co byl minulý týden na 

titulce Financial Times… 

Všichni se usadí okolo něj v obývací části místnosti. 

ALEX		 (střídavě se dívá na Florence a na Bruna) … Ale jo, tenhle Bastos, no! Zničeho nic koupil 

51% v BNG, jen tak, nikdo nic takového nečekal… Ale to je jedno. Já ho prostě nemůžu vystát. 

Suchar s nabobtnalým egem. Pořád jenom hledá příležitost, jak by ti to dal sežrat, je na zabití. A tak 

jsem si řekl, chlapče, tady na tomhle hřišti, který znám zpaměti, budeš trpět, tady si svoji hru 

nezahraješ. A měl jsem pravdu, bylo krásný pozorovat, jak se náš milej Bastos potí. A najednou, 

jamka číslo 18, PAR 4, lehce z kopečka, já už ani nevím… já ti nevím… asi L5. A zničehonic. 

Skřípnutí. 

FLORENCE	 Au! 

ALEX		 Ale jaký! Ty plotýnky jsou strašná věc, to ti zůstaneš úplně takhle. Celej pokroucenej. 

A nic s tím nenaděláš. Volal jsem Sophii a brečel jsem. No, je to tak, Sofi?	  

SOPHIE	 (přikývne; pak po delší chvíli a se vší vážností) Záda jsou často věc psychiky. 

Trapné ticho. 

ALEX		 Ještě že mě Saillard mohl vzít hned bez čekání. Kdybyste někdy potřebovali, tak mi 

řekněte, je nejlepší v Paříži. 



FLORENCE	 Možná bychom mohli začít skleničkou šampaňského, co vy na to? A jednu láhev toho 

zázraku dám rovnou dekantovat do karafy… 

Bruno okamžitě vyrazí ke kuchyni. 

ALEX		 Do žádné karafy! Jen ho nech lehce provětrat… rozhodně nesmí zoxidovat… 

maximálně třicet minut… Každý si myslí, že tahle drahá vína se musí dekantovat, ale nemusí, ne 

vždycky. Hele, jednou jsem byl na večeři s Korejci a objednal jsem Vosne Romanée 1969… Dal 

jsem si na nich pěkně záležet. Povím ti, že ta smlouva byla těžkej kalibr, naprostá špička… No a ten 

sommelier, báječnej chlápek… Ani nevím, kam jsem dal tu jeho vizitku… (Sophii) Nedával jsem ti ji, 

bobánku? 

SOPHIE	 Určitě ne, asi.  

ALEX		 (skočí jí do řeči) A on mi vysvětlil, že v určitých případech by přelití do karafy mohlo 

víno úplně zabít. Chápete to? Zabít. Třeba takové Vosne Romanée. Říkal, že dekantace v karafě se 

může stát násilným činem, jakého bychom se nenadáli. 

BRUNO	 (z kuchyně, s lahví vína v ruce) Tak já ho prostě jenom otevřu… Hned teď? Myslíte, že 

budeme do půlhodiny jíst? Protože kdyby ne…  

ALEX		 A tím jsem ty Korejce dostal, byli moji. Smlouvu jsme podepsali hned po dezertu.  
U stolu v restauraci. Bum. Pět let. Podepsali mi exkluzivitu na pět let. A bacha, to mluvím  
o exkluzivitě pro celou Evropu… No jo. A co jinak… děti v pohodě? 

FLORENCE	 To víš, Thibaut dodělává magistra v Bostonu a… 

ALEX		 To je vtipný, tu poslední Brunovu knížku jsem nedávno dočítal v noci zrovna  
v letadle ze Států. Takže ty teď jedeš v politických thrillerech? 

BRUNO	 (nalije šampaňské do skleniček) No jo. 

ALEX		 (pauza; s bolestivou grimasou si masíruje spodní část zad) Zlatíčko, přines mi Voltaren… Po 

celý cestě a těch kurevskejch výmolech na tý příjezdovce k vám… mě to zase chytá. To jsou muka… 

Hele, v tý tvý knížce se mi strašně líbila ta pasáž s maskovanou sebevraždou premiéra. To bylo silný, 

hodně silný… Ale já osobně bych zvolil jiný název… Tak co, už to máš? 

SOPHIE	 (prohrabává svou obrovskou kabelku slavné značky, pak zbledne… hledá znovu a mezi zuby procedí) 

Nekřič tak.  

ALEX		 No to snad ne. 

SOPHIE	 Nekřič… Myslím, že jsem ty prášky zapomněla… Jo, už se mi to vybavuje… Jsem si 

jistá, že zůstaly v kuchyni na stole. (sotva slyšitelně) Omlouvám se. 

Bruno se vrací s tácem, na kterém má čtyři poháry se šampaňským. Zarazí se. 

ALEX		 To snad není možný! Děláš si legraci! Výslovně jsem tě ŽÁDAL, aby sis je dala do 

kabelky. (křičí) Představ si, že mně se taky vybavuje, jak stojím v kuchyni a říkám: „Vezmi mi ten 

Voltaren.“ (v rozčilení předstírá pohyby, nasadí patetickou grimasu a oběma rukama se drží za bederní část zad) 



SOPHIE	 Vidíš, že křičíš. 

ALEX		 Na nic jinýho jsi myslet nemusela. Na nic. 

SOPHIE	 (dívá se nepřítomně před sebe) Ale jo. Na kytky, myslela jsem na kytky. Ležely na stole 

hned vedle Voltarenu. Dobře si to vybavuju… (drobná pauza) Podle mě je to typický freudovský 

přeřek. 

Všichni se na sebe vzájemně podívají. Pauza. 

FLORENCE	 Měla bych určitě někde něco mít. Vždycky mám dvoje troje léky v koupelně. (odejde do 

jiné místnosti) 

BRUNO	 (konečně odloží tác se čtyřmi skleničkami šampaňského) Neboj, Florence doma udržuje  
v pohotovosti vlastní lékárnu, stal se z ní naprostý… (nejprve podá skleničku Sophii, pak Alexovi, pobaví se 

nad jeho grimasou a naráz vypije svoji skleničku) …hypochondr… 

SOPHIE	 Moje sestra byla hypochondr vždycky. 

Florence se vítězoslavně vrací, v ruce drží krabičku s léky. 

FLORENCE	 To je lepší než Voltaren! Zamiluješ si to… 

ALEX		 Tebe miluju! Kolik sis jich můžu vzít?  

FLORENCE	 (podívá se na obal a její výraz v obličeji se změní) Ale ne, ne, ne, to ne! 

BRUNO	 (dolije si) Co se stalo, čiči? 

FLORENCE	 Jsou prošlé. 

ALEX		 Jak dlouho? 

FLORENCE	 (po kratší odmlce) Dvanáct let. 

BRUNO	 No, pěkný. 

ALEX		 Jsem odsouzený k věčnému utrpení. 

BRUNO	 Zavolej Laurierovi. Já skočím do lékárny a do čtvrt hodiny jsem zpátky. Zavolej 

Laurierovi, Florence. (vypije další skleničku) 

ALEX		 Přece nebudeš v neděli večer v tomhle zapadákově hledat otevřenou lékárnu… 

FLORENCE	 Laurier je kamarád, známe se dobrých dvacet let a bydlí přímo nad lékárnou, 

zavolám mu (odchází)… Brunovi rozhodně nic neodmítne… 

ALEX		 Jak to? 

BRUNO	 (vstává) …. To je dlouhá historie… 

ALEX		 Neříkám nic, abych vám náhodou nezkazil večírek. 

BRUNO	 Když myslíš… 

SOPHIE	 (také vstává a bere si kabelku, stále je podivuhodně klidná) Já tam dojedu. Jedu tam. Já jsem 

ten Voltaren zapomněla, tak bych pro něj měla taky dojet. 

FLORENCE	 (vrací se, mobilní telefon má stále na uchu) … Děkuju… Moc děkuju… Za chvíli je tam. 

(zavěsí a řekne Brunovi) Čeká tě. 



Bruno bradou odkáže na Sophii. 

ALEX		 To není zrovna dobrý nápad. Zabloudíš, Sophie. Ona naprosto postrádá orientační 

smysl a ta silnice před vesnicí není vůbec osvětlená. Nejspíš bysme ji ve tři ráno našli někde mezi 

poli. A já mám hlad jako vlk.  

SOPHIE	 (poprvé během večera se projeví jako rozhodná žena) Já vím, kde ta lékárna je, Alexi, zajedu ti 

pro ty léky a vrátím se. Když tak začnete jíst beze mě. 

ALEX		 Ne. Dej mi ty klíčky od auta. 

SOPHIE	 (celá rudá, je krůček od toho, aby vybouchla) Musím napravit to, na co jsem zapomněla. 

HNED TEĎ. 

Lehká pauza. 

FLORENCE	 Fajn! (Sophii) Jedu s tebou. Počkej na mě. 

Florence si jde pro kabát. 

ALEX		 … Děkuju, Florence, a omlouvám se… 

FLORENCE	 Stejně se to maso musí ještě upéct… Já na něj v tom všem tady úplně zapomněla… 

Jde do kuchyně a dá maso do trouby. 

FLORENCE	 Kýta… Prošpikovaná slaninou dovezenou přímo z Ile de Ré… (začne si nahlas 

prozpěvovat) Z Ile de Ré, Ré, Ré, Ré… Z Ile de Ré… Za chvíli jsme zpátky. Z Ile de Rééééééééééé. 

Obě ženy společně odejdou. 

ALEX		 Tohle jsem na tvojí ženě měl vždycky rád. Jak je vtipná a veselá. 

Bruno ztěžka s povzdechem dosedne do křesla… Zvuk motoru zmizí v dáli. Pauza. 

ALEX		 A já ji ještě nutím, aby kvůli mě vyrazila ven uprostřed noci… Asi vás pěkně 

otravujeme. 

BRUNO	 Ale vůbec ne. 

ALEX		 Vypadalo to, že vůbec nedorazíme… Saillard mi říkal, abych zůstal v ležet… (masíruje 

si bederní část zad) Taková kravina!… (pauza) Neměl bys něco pořádnějšího k pití, co? 

BRUNO	 (podívá se na něj s tajuplným úsměvem) … Mám jednoho Glena Granta, který to dotáhnul 

na nějakých 47 stupňů… Po něm na ty svoje záda naprosto zapomeneš… (odchází do kuchyně) 

ALEX		 … A nebude taky prošlej? … 

BRUNO	 (vrací se s žebříkem, který opře o knihovnu a leze po něm nahoru) Sedmnáct let. Single malt.  

ALEX		 Pane jo! … Co tam vyvádíš? 

BRUNO	 (úplně nahoře na knihovně otevírá skříňku schovanou za falešnými knížkami) Jdu pro něj. 

ALEX		 (směje se) Ty ho schováváš? 

BRUNO	 Jo. (sleze dolů s lahví, vezme dvě skleničky) Neboj, nenudí se, není tam nahoře sám. 

Všichni jeho kámoši jsou tam schovaný s ním. 

ALEX		 Kvůli Florence? 



BRUNO	 Jo. (nalije alkohol do obou skleniček) 

ALEX		 … Florence začala pít? … To snad ne!… 

BRUNO	 Co blbneš? … Kontroluje mě, to je to! Takže když už nemám právo na whisky, tak to 

schovávám. A je to venku. 

ALEX		 (dívá se na něj a začne se upřímně smát) Co že nemáš? … Že už nemáš právo na whisky? 

… To máš za trest? … Ztrácí právo na whisky! … 

BRUNO	 (podává mu skleničku) Čistou? 

ALEX		 Yes, Sir. 

Přiťuknou si a napijí se. 

ALEX		 Jo! Tak to je zázrak! … Kde to bereš? 

BRUNO	 Dovážím to. Jezdí za mnou rovnou ze Skotska. 

ALEX		 (obdivně zahvízdá) Tajnůstkář. Můj švagr, trestaný tajnůstkář.  

BRUNO	 … Florence se zdálo, že jsem to v poslední době nějak přeháněl, tak se na mě takhle 

ošklivě podívala a řekla, abych přestal… Měl jsem to všechno dát pryč. To by mě bolelo… 

ALEX		 Mě teda taky! … Fakt jsi začal hodně pít? 

BRUNO	 Co? … Ne, ne… Tak normálně… 

Oba muži spokojeně, v tichosti usrkávají. 

ALEX		 … A odkud ze Skotska za tebou jezdí? 

BRUNO	 (nadšeně) Z jedné skvělé pálenice přímo v Rothesu. Jestli chceš, můžu ti… 

ALEX		 (skočí mu do řeči) Rothes? No jasně! … Myslím, že jsem tam byl… Jsou tam takový ty 

dvě destilérky po obou stranách silnice, ne? Pamatuju si, že tam mezi nimi whisky tekla potrubím 

přes silnici, to bylo dost neuvěřitelný… Je to ono? 

BRUNO	 … Přesně tohle to je, Alexi. 

Pauza. Znovu se napijí. 

ALEX		 (s nepřítomným pohledem) Musíš mi říct, kdyby ses tý whisky chtěl zbavit. 

Lehká pauza. 

BRUNO	 A vůbec… Co jsem to vlastně… Vy… Máte už letos něco vymyšleného na 

prázdniny? 

ALEX		 Ne. Víš jak, jako vždycky v zimě něco rezervujeme na last-minute. Já toho letos mám 

navíc strašně moc. 

Bruno důležitě přikývne. 

BRUNO	 A krom toho… Něco na léto? … 

ALEX		 Jak na léto? Samozřejmě, Ile de Ré. Jako vždycky. Jako vždycky, kamaráde… Celej 

srpen na Ile de Ré. (pořádně se napije whisky)  

BRUNO	 No jo, právě to jsem ti chtěl… 



ALEX		 (skočí mu do řeči) Musíš mi říct, kdyby ses tý whisky chtěl zbavit! … A vůbec… Víš, co 

Bruno… Řeknu ti to, jak to je, já jsem v naší branži jedinej, kdo vlastně VÁŽNĚ začal aplikovat ty 

kvóty za rovný příležitosti pro muže-ženy – a to včetně vedení, víš, co to znamená? – … Ale řeknu 

ti… Stejně to jsou… Stejně to jsou děvky… 

Jedinou Brunovou odpovědí je, že zvedne oči v sloup a obrátí do sebe zbytek panáka. 

ALEX		 … Jakmile se nás jednou chytnou… 

Lehká pauza. 

BRUNO	 Argument: všechny ženy jsou děvky, co mají patent na to, jak chlapy srát. 

Protiargument: všichni chlapi jsou zbabělci a a namyšlený lháři. Syntéza: všechna tahle verbež se ale 

stejně nepřestane za něčím hnát a jedni se budou za druhýma plazit, jen aby se spolu mohli spářit. 

Tohle nemá řešení, Alexi, nemá. 

ALEX		 (se na něj podívá) … Samozřejmě, že ty… 

BRUNO	 Co já? 

ALEX		 Ty jsi spisovatel, ty před tím můžeš utéct… Psát si ty svoje větičky… Ale já nic 

takovýho nemám! Žádný filtr! Já to schytám realitou vždycky rovnou do ksichtu, bez airbagu… 

(dopije panáka, lehká pauza) Bruno, řekni mi… Ale upřímně… Můžeme si promluvit? … Nezdá se ti 

Sophie v poslední době nějaká divná? Myslím jako o hodně divnější než normálně… Věděl jsi, že 

teď chodí k psychologovi? 

BRUNO	 Sophie? 

ALEX		 Samozřejmě že Sophie. 

BRUNO	 Proč? 

ALEX		 (naznačí, co si myslí) No proč! Protože už neví, co by si vymyslela, aby se zabavila! Nic 

víc. Nikdy nepracovala! Čtyřikrát během deseti let předělala kompletně celej byt. Myslím, že by to 

mohla dělat furt… Ale teď, (začne přehnaně artikulovat) teď chodí třikrát týdně k psycholožce. 

BRUNO	 No, pěkný… 

Pauza. 

ALEX		 Kamaráde, ten tvůj Skot mě pěkně uvolnil… 

BRUNO	 Počkej! (oběma jim znovu dolije) K psycholožce… Jako k psycholožce? Myslím jako jestli 

je doktor, psychoanalytik, psychiatr nebo šílenej terapeut, co je zač ta psycholožka? 

ALEX		 (nepřítomně) Cože? … 

BRUNO	 Víš, že jsem taky k jednomu chodil… Dlouho… Hodně, hodně dlouho. Docela se  
v tom vyznám. 

ALEX		 Jo, já vím… Já vím… Ale tohle, tohle… je něco trochu jinýho… 

BRUNO	 Jak to? 



ALEX		 (šeptá) … Chodí… Je to sexuoložka, co se specializuje na takovou tu pozitivní 

motivaci… (pauza, Bruno dlouze pokyvuje hlavou) … Já jsem teď v takovým stresu, celá ta 

restrukturalizace firmy… Tak asi si to umíš představit, zkrátka… Prostě najednou přišla na to, že to 

mezi náma už tak moc nefunguje. Fajn. Ale hlavně, hlavně si myslí, že o tom vůbec nemluvíme. 

Protože se jako rozumí samo sebou, že JÁ o tom odmítám mluvit… Tak mi poraď, co jí na to člověk 

může říct? 

BRUNO	 Sexuoložka… Ty zvíře! To vypadá, že by se ti mohly otevřít nové obzory, nějaké 

nečekané tantrické praktiky… 

ALEX		 Tak nečekané výsledky to rozhodně přináší, to rozhodně ano. 

BRUNO	 Aha? 

ALEX		 Předtím to mezi náma nebylo nic moc. Teď už mezi náma není vůbec nic. 

BRUNO	 Aha. 

ALEX		 Na třetí sezení jsme museli jít spolu… Přijdeme do ordinace, psycholožka si mě 

prohlídne, z očí jí čiší kondenzované pohrdání a ta kráva na mě najednou tím svým ječákem vybalí: 

„Pokud sexualita ve vašem vztahu mlčí, tak v něm musejí být mrtvé i jiné věci. Možná je dokonce 

mrtvý celý.“ A pak jsme tam ještě půl hodiny seděli proti sobě a ona se na nás dívala a kejvala při 

tom hlavou. A potom to vražedné ticho přerušila tím, že mi řekla: dělá to 80 euro. S psychoanalýzou 

jsem skončil. 

BRUNO	 … Možná to byla nějaká fanynka Reicha… Nebo ne, určitě bude lacanovec. 

ALEX		 Báječný! Až na to, že Sophie teď zkoumá všechno, co udělám, každý můj pohyb, 

všechno, co řeknu, a já… já… (sotva ho je slyšet) jsem úplně zablokovanej… (pauza) Třeba večer… 

(hodně se napije whisky) 

Pauza. 

BRUNO	 … 

ALEX		 Takhle večer… 

BRUNO	 Co večer? … 

ALEX		 … Představa, že mám jít večer do postele… už jenom to mě teď úplně rozhodí. A 

když se konečně odhodlám jít si lehnout… 

BRUNO	 … Tak? 

ALEX		 … Úplně cítím ty její pohledy plné očekávaní a výčitek, které schovává za těmi svými 

brejličkami a knížkou, kterou jako že čte, a přitom pořád hýbe nohama a vzdychá. To mě naprosto 

paralyzuje. Nedokážu dělat nic jiného než koukat do stropu. A když zhasne a přijde to její mrazivé 

„dobrou noc“… Kamaráde, ty nevíš. (lehká pauza) Blok. Jsem naprosto zablokovanej. (s výmluvným 

gestem se pořádně napije, snaží se tomu smát) … Víš jak… Říkám si, že takový věci se stávají každému, 



nebo ne? … Takováhle velká porucha. Ne? … A to je jedno, jestli psycho-sexuologicko-něco nebo 

ne… Myslím jako, že na tom není nic až tak výjimečného, ne? … 

BRUNO	 Já ti nevím… 

ALEX		 (lehká pauza) Jakto že nevíš? 

BRUNO	 Prostě nevím. 

ALEX		 (podívá se na něho a zase si pořádně lokne whisky) … Chceš mi snad říct, že ty a Florence… 

Po třiceti letech… Že to je… Jak bych to jenom… Jako… první den? 

BRUNO	 Ne. (pauza) Je to lepší. Mezi náma je to pořád čím dál tím lepší. 

ALEX		 (znovu se na něho podívá) … Ale to jako pořád to… Řekl bys, že to děláte stejně… stejně 

často jako dřív? 

BRUNO	 (bez pohnutí) No tohle jo. To jo. 

Alex dopije svého panáka, je vyděšený, zničený. Pořádná pauza. 

BRUNO	 Dělám si srandu! Jasně že ne! … Aj, aj! Ty seš dneska vtipnej, Alexi, mám radost, že 

tě vidím v takovém stavu… Co bych ti na to jako měl říct? Prostě si myslím, že ve správnou chvíli… 

Se prostě začneme věnovat něčemu jinýmu… Toť vše, tak to je… A můžeš si klidně chodit za všema 

psychologama na světě. Víš co, vzpomněl jsem si, jak jsem byl jednou na večeři se svým novým 

vydavatelem, s takovým mladým věčně zkokainovaným debilem. Po večeři jsem mu nabídl, že ho 

svezu, a on mi začal cosi vyprávět o nějaký skvělý kočce, která zrovna seděla u vedlejšího stolu  
a která mě prý poznala a četla všechny moje knížky, no, dokážeš si to určitě představit… Ona šla na 

záchod ve stejnou chvíli jako on, vrazila mu svůj telefon a on byl jako utrženej ze řetězu… A víš co, 

Alexi, já si tý holky, věř mi nebo ne, vůbec nevšimnul. Nic. Nada. Ničevo. Já totiž během tý večeře 

myslel pořád na jedinou věc: že jsem si neměl jako předkrm dávat ravioli, ale spíš ty vařený raky 

jako on. No jo. Prostě jsem se věnoval něčemu jinýmu. Konec historky. Začátek další. 

ALEX		 Nejsem si úplně jistý, jestli mě ta tvoje další historka tak úplně zajímá… (lehká pauza) 

Víš… Nechtěl jsem, aby mě… aby mě opustila… 

BRUNO	 Co to vykládáš! Sophie tě nikdy neopustí… 

Venku se ozve zvuk motoru. 

BRUNO	 Už? 

ALEX		 Bacha na Skota! 

Bruno dá Alexovi najevo, že musejí zamaskovat dech, takže si oba nacpou do úst plnou hrst ředkviček. Bruno spěchá 

nahoru na knihovnu s lahví whisky, Alex vylije zbytek Brunova panáka do květináče a skleničky schová pod pohovku. 

Bruno zavře tajnou skříňku právě ve chvíli, kdy obě ženy vstoupí. Bruno na žebříku vytáhne náhodně jednu knihu  
a vášnivě se do ní začte. 

FLORENCE	 Ten Laurier je ale takové zlatíčko. 



BRUNO	 (konečně se mu s obtížemi podaří polknout všechny ředkvičky) Alééé! Už jsme si začínali dělat 

starosti! Máte tu medicínu, čiči? 

FLORENCE	 Co tam nahoře provádíš, kocoure? 

BRUNO	 Co? Ale nic. To kvůli Alexovi. (ukáže knížku) Představ si, že on to nikdy nečetl! To je 

neuvěřitelné! (sleze dolů k Alexovi) Tady to máš. 

ALEX		 (také už dožvýkal) Opravdu si ji můžu půjčit? (při pohledu na titul knihy zbledne a rychle ji 

schová po polštář na pohovce) Děkuju… Tak co, moje zachránkyně? Mise splněna? Jste andílci. 

FLORENCE	 Laurier říkal, že Voltaren je na ty tvoje bolesti málo účinný, a dal mi tohle. (podá mu 

velkou krabičku s léky) 

ALEX		 Ale Saillard mi… Co to je? 

FLORENCE	 Vidíš. „Tacadium forte“… Naprostá novinka. (podívá se na Alexovu skleničku se 

šampaňským, která zůstala netknutá) Tys to šampaňské vůbec nepil?  

ALEX		 Ne, ale zato jsem měl strašnou chuť na ředkvičku. 

FLORENCE	 Měla jsi pravdu, Sophie, Alex se toho šampaňského ani nedotkl. 

SOPHIE	 Říkala jsem ti to. Prohlásil, že už mu to nechutná. 

ALEX		 Opravdu to je lepší než Voltaren? 

SOPHIE	 (podává mu skleničku s vodou) Ano. Můžeš si vzít rovnou dva. 

Alex si od ní vezme skleničku s vodou. Sophie otevře krabičku s léky a vyndá dvě obrovské pilulky. Alex je poslušně 

spolkne. 

FLORENCE	 Jenom ještě jedna věc – a to je opravdu velká smůla s ohledem na to skvělé víno, cos 

nám přinesl – v žádném případě se to nesmí míchat ani s kapkou alkoholu. 

ALEX		 (zbledne) To říkal ten lékárník? 

SOPHIE	 Ano. 

ALEX		 Ale… stejně si radši přečtu příbalový leták. (vytáhne ho z krabičky) … Nežádoucí 

účinky… Ne… Upozornění… Tady to bude! … Taky by to mohli psát ještě menším písmem… Já to 

prostě nepřečtu… 

SOPHIE	 Mohl bys tomu lékarníkovi věřit, když ho Bruno a Sophie znají… Je to pěkně 

nezdvořilé. (Bruno se sápe po papíru) Dej to sem! (bere si do ruky příbalový leták) Takže. Upozornění: 

poruchy centrálního nervového systému a psychiatrické obtíže, přípravek nelze v ŽÁDNÉM případě 

kombinovat s požitím alkoholu. Účinná látka, nutramikol, ne nutrimakol, já to ani pořádně neumím 

přečíst… 

ALEX		 To je fuk, čti dál! 

SOPHIE	 … Účinná látka… v kombinaci s alkoholem může vyvolávatt zejména: křeče, 

mozkové křeče, blouznění a ztrátu prostorové orientace, již po požití jedné dávky. Tak vidíš! Zkrátka 

dneska večer nebudeš pít a je to. 



ALEX		 (lehká pauza, klid se nachází kdesi v nedohlednu) Ale to je strašný. 

SOPHIE	 Co je na tom strašného? Co to pořád máš? Můžeš se snad jednou u večeře obejít bez 

vína, ne? 

BRUNO	 Ale vždyť jste to četli: účinná látka v kombinaci s alkoholem MŮŽE vyvolávat ty… já 

nevím co všechno. Může! To vlastně nic neznamená. Teda jako možná! Krejou si záda. Alexi, jestli 

si začneš číst všechny ty vedlejší účinky těch prášků, tak se nikdy neuzdravíš. Řeknu vám, ten 

„princip obezřetnosti“ je něco strašného. 

ALEX		 (nápodobně, Sophii) A tys mě nechala spolknout hned dva. 

BRUNO	 Co se mě týká, já jsem naprosto v klidu. 

ALEX		 Na tvém místě bych byl taky. 

FLORENCE	 Proč to Brunovi říkáš? Já tomu asi nerozumím. Snad nechceš chudáka Bruna nutit, 

aby na ty prášky v klidu pil víno? Nebo ano? … Evidentně ti o nic jiného nejde… 

BRUNO	 Než o co? 

FLORENCE	 (lehká pauza, v níž odchází do kuchyňské části místnosti) … O to, abyste spolu mohli celý 

večer nasávat. 

Alex zvedne ruku, aby zjistil, jestli se mu třese nebo ne, a zase ji položí. Bruno a Sophie se na něj dívají. Vypadá, jako 

by znehybněl. Pauza. 

SOPHIE	 Ten lékárník je milý. Takže to je nějaký váš kamarád? 

BRUNO	 (zírá na Florence, poté, co právě pronesla) Cože? … Jo, jo… Moc milej… Ne tak úplně 

kamarád, ale spíš… Je… prostě milej, Sophie. 

SOPHIE	 A prostě jen tak vám otevře lékárnu… Klidně v neděli večer… 

BRUNO	 (stále stejně) No jo! Je milej i v neděli večer. 

FLORENCE	 (vrací se s olivami, ujídá, směje se) Ale no tak! To je už stará historie, klidně jim to 

povyprávěj, kocoure… On se stydí! Když jsme tady šli poprvé na ples 14. července, nějak hned 

potom, co jsme tenhle dům koupili, takže před nějakými sedmnácti roky, tak jsem to trochu 

přehnala s místní kořalkou, víš, že jinak nikdy nepiju, a začala jsem flirtovat a tancovat ploužák  

s tímhle nebohým lékárníkem, který ani nevěděl, že jsem vdaná… Když si toho náš Bruno všimnul, 

zpřevracel všechny židle, co mu stály v cestě, tvářil se, jako by chtěl lékárníka uškrtit, a vrhnul se na 

něj. On Bruna, já ani nevím jak, poznal a mezi tím, jak ho Bruno mlátil pěstí, mu stačil nějak říct, že 

je to jeho oblíbený spisovatel, a to našeho Bruna tak nějak uklidnilo. Zbytek noci spolu prokecali, 

naplánovali třetí světovou a vypili všechny lahve, co tam na baru měli. A od té doby nám lékárník 

nic neodmítne. 

SOPHIE	 To je pěkná historka. Jen škoda, že dopadla tak dobře, já mám ráda dramata plná 

vášně… Koukej, jak mi z toho naskakuje husí kůže. 



ALEX		 Nikdy není pozdě to napravit. Klidně půjdu a nacpu tomu lékárníkovi zbytek těch 

pilulí do chřtánu a nechám ho to zapít tou místní kořalkou. 

Pauza. Všichni si vezmou olivu. 

BRUNO	 (k Florence) To byl zrádný útok, čiči… 

FLORENCE	 Chtít uškrtit Lauriera? To rozhodně byl, kocoure… 

BRUNO	 Ne. To, cos před chvílí řekla. 

FLORENCE	 (vykulí oči a snaží se v Alexovi a Sophii najít spojence) A co že jsem řekla? 

BRUNO	 Že mi jde jen o to, abysme spolu s Alexem mohli celý večer nasávat. 

FLORENCE	 Ale nebuď tak vztahovačný! Nemáš vůbec smysl pro humor. Člověk tady už nemůže 

vůbec nic říct! Já ani nemůžu říct, co chci. To je tak ubíjející. Zrádný útok. To je směšný. Ve 

skutečnosti je to tak, že ty nesneseš sebemenší kritiku, a je to čím dál horší a horší, kocoure. 

ALEX		 (královsky se baví) Zoufalej kocour! Na svým škrabadle nahoře na knihovně. Vylezl 

nahoru a teď nemůže dolů, macek jeden. 

Všichni se na něho podívají. 

BRUNO	 (křičí) Když je ta kritika konstruktivní, tak ji přijmout umím, představ si to. Vždycky 

jsme to takhle s vydavatelem dělali a nemůžeš přece tvrdit, že by mi to nepomáhalo. 

FLORENCE	 (nápodobně) Copak jsem tvůj vydavatel? Proč to vůbec vytahuješ? Všichni víme, že jsi 

jeden z nejlepších spisovatelů svojí generace. Všichni víme, že vyděláváš majlant na autorských 

právech.	  

BRUNO	 Proč JEDEN z nejlepších? Koho tím myslíš? Dřív jsi říkala nejlepší. 

FLORENCE	 Nesnaž se to zamluvit. Copak si myslíš, že když ty kritizuješ svoje kolegy, tak jsi 

vždycky „konstruktivní“? 

ALEX		 Nedávali jsme před dvěma třemi hodinami do trouby nějaké to maso? 

FLORENCE	 Opravdu si myslíš, že když pořád dokola meleš o Alexovu titánským egu, které tě, jak 

ty říkáš, ničí, a děláš to klidně ještě chvíli předtím, než má přijít, a o minutu později se mu pak 

vrhneš do náručí, tak že to je fakt HODNĚ konstruktivní? 

Pauza. Alex pozoruje Bruna, začne škytat. 

BRUNO	 Ale, Florence, co to povídáš? Já vůbec nevím, o čem to mluví. Poslouchej, Alexi, 

přece by sis nemyslel, že… 

ALEX		 (skočí mu do řeči, stále škytá) Jaký ego? Titánský? Přijde vám, že mám titánský ego? 

BRUNO	 Ale ne, vůbec ne, Alexi, naopak… 

ALEX		 (dívá se kamsi do daleka) Titánský. 

BRUNO	 Nikdy jsem ne… 

ALEX		 (skočí mu do řeči) Titánský je od Titanicu? 



BRUNO	 (na okamžik se na něj podívá) Ne, od Titánů. Titánové. Vlastně stejně jako Titanic. 

Titánský, Titanic, všechno to jsou odvozeniny od slova Titán. A to pochází z řecko-latinské 

mytologie. Chápeš? Titánové. Z latinského Titanes, Titanum, Titanorum. (znovu se na něj podívá) Ale 

co tě popadlo, Alexi? No tak! 

ALEX		 Titán egotikán, okolo kterýho všechno těká a tiká, tápe, z Titanicu vyloví etymologii 

a Bruno to všechno zastaví nějakou svou poučenou průpovídkou. 

Všichni se dívají na Alexe. Ticho rytmizuje pouze Alexova škytavka. Všichni si automaticky vezmou olivu. 

SOPHIE	 Tohle já dobře znám. Jestli to tak opravdu cítíš, Bruno, tak by ses měl zamyslet nad 

tím, že problém nebude asi jenom v Alexově egu. Ten problém bude hlavně v tobě. Ty jsi v situaci, 

kdy se necháváš ničit svým vlastním egem. A musíš se před ním sklánět, abys mu udělal čím dál víc 

prostoru. Aby sis pak mohl lépe stěžovat. Když člověk v nějakém vztahu trpí, musí se vždycky snažit 

najít způsob, jak z toho získat něco pro sebe. 

BRUNO	 Je zjevné, že dvanáct let terapie u Leduca v rue du Bac, dvě sezení týdně, nejsou nic 

proti tomu, jakou terapeutickou výhodu pro sebe získám z toho, že si spolu dáme jednu olivu, 

Sophie. 

Alex vstane, vypadá to, že se chystá něco říct, ale zarazí se. 

BRUNO	 (k Florence) Představ si, že tvoje sestra teď chodí k psycholožce. 

FLORENCE	 K psycholožce? Ale proč, Sophie? 

BRUNO	 Protože už předělala celej byt. 

SOPHIE	 (podívá se na Alexe, lehká pauza, slzy na krajíčku) To ti teda pěkně děkuju, Alexi! Děkuju! 

Jen mě klidně celou svlíkni, když se k tobě otočím zády, pošlapej mi moje tajemství. Říkala jsem ti, 

že nechci, abys o tom mluvil. Nechci o té psycholožce mluvit. Ty mě prostě ničíš. 

Začne plakat. 

ALEX		 (stále škytá) Ale vůbec ne, Sofi! Nemám rád, když brečí. To Bruno začal vytahovat 

jejich partnerské problémy, jak jste byli před chvílí pryč. 

BRUNO	 Prosím? 

ALEX		 A tak jsem mu jenom říkal, že sis našla skvělou psycholožku, která nám oběma hodně 

pomohla. 

FLORENCE	 Jaké partnerské problémy? 

BRUNO	 A ta tvoje psycholožka teď zase hodně pomáhá mně, chápeš to, Sophie, to je přece 

báječné. Naprosto úžasné. 

SOPHIE	 (stále pláče a přitom si přečesává vlasy) Utahuješ si ze mě. Tohle by vám šlo. Přesně proto 

jsem nechtěla, abychom o tom mluvili. Promiň, že jsem ti chtěla podat pomocnou ruku, Bruno. 

Omlouvám se. 

FLORENCE	 Jaké partnerské problémy? 



BRUNO	 Já ti to vysvětlím, čiči… 

FLORENCE	 (zvýší tón hlasu, Alexovi) Co mají znamenat ty partnerské problémy mezi mnou  
a Brunem?  

ALEX		 Co? … No… Přece víš, Florence, že to nejde… Ne? … No tak… Necháme toho… 

Z pohovky vypadne knížka, kterou Bruno půjčil Alexovi. Sophie ji zvedne. 

SOPHIE	 (nervové zhroucení se blíží) Alexi, proč jsi po Brunovi chtěl, aby ti půjčil tuhle knížku? 

Říkal jsi mi, že to byl jeden z nejhezčích dárků, které jsem ti kdy dala. Tys ji nečetl? Tys ji opravdu 

nečetl? 

ALEX		 (stále škytá) …Možná by pomohla sklenice vody. To je ono. To vždycky pomůže, ne? 

Na škytavku. 

Alex odejde směrem, kde se nachází koupelna. Sophie se začne třást, knížku tiskne k sobě. Zvenku se ozve zahřmění. 

FLORENCE	 Bude mít záchvat. 

BRUNO	 Jaký záchvat? 

FLORENCE	 Třeba hysterie, nebo já nevím čeho, něco takovýho! 

BRUNO	 Sophie, podej mi tu knížku, asi jsem Alexovi špatně rozuměl, vždyť víš, jak to chodí, 

kecáme, kecáme, dáme si skleničku, dvě a pak… 

FLORENCE	 Vy jste pili? Co jste měli? Skleničku, dvě čeho? 

BRUNO	 Ale nic jsme nepili, čiči, to byl jen takový příklad. Snažil jsem se Sophii jenom 

vysvětlit… 

SOPHIE	 (freneticky listuje knížkou) Tuhle máte taky ode mě, na předsádku jsem vám tam napsala 

věnování… 

FLORENCE	 No ano, máš pravdu, dala jsi nám ji před dvěma lety na Vánoce, pamatuju si to, byl 

to moc hezký dárek…   

SOPHIE	 Ale vypadá netknutě! Tys ji taky nečetla, Florence? Říkala jsi, že ti přišla neobyčejně 

skvělá… (podbízivě) Všem lidem, které mám ráda, dávám jako dárek Cestu světla, ale nikdo ji nečte… 

FLORENCE	 Začala jsem ji číst… Přišla mi opravdu… snažila jsem se… chtěla jsem ji dočíst. Ale 

už jsem se k ní nějak nedostala. Když tys mi Bruno nikdy nevysvětlil, podle čeho si ty svoje knížky 

rovnáš. Bruno a jeho knížky! 

Z koupelny se ozve příšerný hluk. Florence se tam okamžitě rozběhne. Sophie se rozvalí v křesle, těžko se jí dýchá, 

prohrabává se svou obrovskou kabelkou. Bruno toho využije a hodí do sebe skleničku šampaňského. Sophie se lehce 

upraví, přepudruje si nos. Vstává. 

SOPHIE	 Jdu na vzduch. 

Odchází. Florence se vrací, je bledá. Pohledem hledá Sophii, Bruno jí naznačí, že šla ven. 

FLORENCE	 (vyřízeně) To byl Alex… Vylezl v koupelně na stoličku a shodil celou tu horní poličku. 

Se vším, co na ní bylo. 



BRUNO	 … 

FLORENCE	 … A říkal… říkal, že hledá nějakého Skota, co se schovává nahoře na skříni… 

BRUNO	 Nějakého co? 

FLORENCE	 Skota. 

BRUNO	 No, to potěš. 

FLORENCE	 To teda ano. Co to má znamenat?  

BRUNO	 Ale nejspíš nic… Nic důležitého. Není důvod se to snažit pochopit. 

FLORENCE	 Jak není. 

BRUNO	 Není. Já žádný důvod nevidím, čiči. Co bych mu na to tak podle tebe měl říct? 

FLORENCE	 Aha, takže můj švagr se prostě zbláznil. Hledá nějakého Skota, co se schovává na 

skříni, ale ty nevidíš žádný důvod se to snažit pochopit! 

BRUNO	 Sakra! Nebuď pořád tak naštvaná… (lehká pauza) Nechtěl jsem ti přidělávat starosti, 

no… 

FLORENCE	 … Co se stalo? 

BRUNO	 Ale nic se nestalo. (znovu v dálce zahřmí) Vypadá to, že ho to zase chytlo, no. 

FLORENCE	 Co ho zase chytlo? 

BRUNO	 (diskrétně) … Zrovna před chvíli mi vyprávěl o nějakém Skotovi, který ho 

pronásleduje, nebo kterého pronásleduje on, nevím, úplně jsem to nepochopil. Říkal jsem si, jestli 

třeba není nějak hodně, hodně přetažený. Víš, jak to myslím. To pak stačí málo, aby ho něco 

rozhodilo a rozrušilo. 

Florence upřeně hledí na dveře do koupelny. 

FLORENCE	 … Ale není to proto, žes mu řekl o tom Ile de Ré? 

BRUNO	 … Myslím, že ne. 

FLORENCE	 Na Ile de Ré je hezky i v červenci. Tos mu měl říct. Neřekl jsi mu to? 

BRUNO	 Ale já… 

FLORENCE	 Jdi za ním, kocoure, prosím tě, jdi za ním. 

Sophie se vrací. Florence s Brunem se na ni připitoměle usmějí. 

BRUNO	 (vstává) Ty prášky každopádně zabraly hodně… hodně rychle… Jestli… zvládnul 

vylézt na stoličku, tak to znamená, že ho ty záda už nebolí. (cestou do koupelny) Bod pro Lauriera, čiči. 

Sophie se vrátí za Florence a posadí se na pohovku. Obě ženy se na sebe chvíli dívají. Pak obě najednou řeknou: 

FLORENCE A SOPHIE	 Máš nějaké zprávy o mámě? 

FLORENCE	 Ne. 

SOPHIE	 (dívá se na ni) Nevolala ti, aby ti popřála k narozeninám? 

FLORENCE	 Ne. 

SOPHIE	 Jak to? 



FLORENCE	 Asi zapomněla. To se stává. Někdy. To nevadí. 

SOPHIE	 Na moje nikdy nezapomněla.  

FLORENCE	 Tak to máš dobrý. Co ti na to mám říct. Víš, že v sobotu chodí na bridge. Úplně 

tomu propadla. Zavolám jí zítra, zjistím, jak se má. 

SOPHIE	 O tom, co jsem ti říkala v autě, nic neví. Nic netuší. 

FLORENCE	 Ale zlatíčko, já jí přece nic říkat nebudu, co si o mě myslíš. To jí musíš říct sama. 

SOPHIE	 (znovu rozčílí) Anebo taky ne. Ještě jsem se nerozhodla, jak jsem ti říkala. Zatím jsem  
o tom mluvila jenom s tebou, jinak s nikým.  

FLORENCE	 Tos udělala dobře, Sophie. Ale taky jsi mi mohla klidně říct, že chodíš k té 

psycholožce, na tom není přece nic špatného. A jestli teda můžu být upřímná, tak bys měla píchnout 

do toho problému s Alexem. On to všechno drží v sobě, pořád ho to vevnitř žere, vždyť to vidíš, 

záda, nervy, všechno… Mluvte spolu! Promluv s ním. Nejsem si jistá, že prostě jen tak jednou ráno 

odejít, je to nejlepší řešení. 

SOPHIE	 Promluv s ním, promluv… Když on je tak ješitný. (dlouze si mechanicky oprašuje sukni) 

Ještě jsem se nerozhodla. A taky kvůli Lékořici.  1

FLORENCE	 Co je s Lékořicí? 

Z koupelny je slyšet zvuk tekoucí vody. 

SOPHIE	 Kokršpanělé jsou hodně závislí na svém rodinném zázemí. Nevím, co by se stalo, 

kdybychom se… Už teď si hryže packy a my pořád nemůžeme přijít na to, co ji tak stresuje… Už 

jsme zkusili všechno. 

FLORENCE	 Ne, Sophie, ne, my tady mluvíme o vašem životě, o vaší společné budoucnosti a ne  
o tom nebohým psovi, co je loveckej pes a měl by celý den lítat někde po venku a vy ho místo toho 

držíte celou dobu zavřenýho v pařížským bytě. 

SOPHIE	 (lehká pauza, Sophie na ni vrhne divný pohled) Můžu se na něco zeptat? 

FLORENCE	 Ne. Ne, ne a ne. My si sem Lékořici nevezmeme, Sophie, já mám toho psa hodně 

ráda, ale… 

SOPHIE	 Ne, to nebyla ta otázka. 

FLORENCE	 Poslouchám. 

SOPHIE	 (náhle je poněkud nesmělá) Myslela jsem… Jestli vy taky, chci říct jestli… Ty a Bruno, 

jestli nemáte taky nějakou krizi, možná bychom to mohli nějak… Víš, je to důležité rozhodnutí…  
A jestli všichni čtyři… A mamka by to aspoň všechno nesváděla na mě. 

 Pozn. překladatele: originální jméno nebohého stvoření Réglisse (tedy: Lékořice) je ve 1

francouzštině psím jménům podobnější; pro zachování působnosti i odkazu by snad bylo možné 
uvažovat například o (o slabiku kratší) Skořici…



FLORENCE	 (křičí) … Ale JÁ žádnou krizi ve svým vztahu NEMÁM, to bych snad věděla! … Co 

má tohle všechno znamenat? 

SOPHIE	 Sundej si konečně ty klapky z očí! Přece jsi sama slyšela, že Alex Brunovi před chvílí 

říkal o vašich partnerských problémech, když jsme byli v té lékárně. 

Z koupelny slyšíme hodně hlasitě tekoucí vodu a krátký Alexův výkřik. 

FLORENCE	 (stále stejně) Co to tam sakra vyvádějí? Copak se sprchují? … Myslím, že zrovna ty 

nejsi ta pravá, kdo by mi měl vyčítat, že žiju s klapkama na očích: víš ty vůbec, že tvůj manžel na 

tom vůbec není dobře? … Sotva. Tak abys věděla, právě teď je přesvědčený, že ho neustále 

pronásleduje nějaký Skot a schovává se na skříních tam, kde Alex zrovna je… Říkal to Brunovi a já 

ho viděla, jak vyházel věci z horní poličky v naší koupelně, když ho hledal! 

SOPHIE	 Cože? 

Voda přestane být slyšet. Florence se uklidní. 

FLORENCE	 Takže? Kdo vyhrál v soutěži o nejlepší klapky na očích? 

SOPHIE	 … Říkala jsi Skot? 

FLORENCE	 Ano. 

SOPHIE	 Skot, který ho…? 

FLORENCE	 Přesně. 

SOPHIE	 Skot ve skříni. 

FLORENCE	 Na skříni. 

Lehká pauza. 

SOPHIE	 … Musíme se pokusit pro to najít nějaký metaforický smysl… Podle mojí 

psycholožky jsou mánie a obsese metafory… 

FLORENCE	 Aha. Takže jestli to ještě pořád chápu správně, tak už tady nejde o to „získat z toho 

něco pro sebe“, ale už je potřeba na to jít přes metaforu! 

SOPHIE	 Buď zticha, buď zticha! (zavře oči a ponoří se do hlubokého rozjímání) Já vím. 

FLORENCE	 Už to mám! Otevírá komnatu. (lehká pauza) Co? 

SOPHIE	 Klíč nebude ten Skot. Klíč bude ta skříň. 

FLORENCE	 Po tom šampaňském mi zase začíná nabíhat migréna. 

SOPHIE	 Soustřeď se. Ta skříň. 

FLORENCE	 Oukej. Klíč je ta skříň. 

SOPHIE	 Ano, ta skříň. Jednoznačně. Ve smyslu něčeho, co člověk neukazuje ostatním, před 

čím utíká. Ale o čem stejně někde uvnitř ví, že to tady je. Jinak řečeno, to vytěsňuje. Rozumíš? 

FLORENCE	 Jo, zatím jo, děkuju. A jakou roli v tom má ten Skot? … 

SOPHIE	 Co myslíš ty? … Asociuj. Volný asociace. Skot… 

FLORENCE	 Mám asociovat na Skota. 



SOPHIE	 Neboj se toho, nepřemýšlej o tom… Skot? 

FLORENCE	 Kilt! 

SOPHIE	 … Pokračuj… 

FLORENCE	 … Já nevím… Kilt… Má… Možná má… Možná by chtěl… Nosit kilt… Ale… Ale 

nedokáže to… A tak tu svoji touhu po kiltu symbolicky zamkne nahoru do skříně, na to nejméně 

přístupné místo. To je ono. Kilt, to je přece… mužská sukně… (zbledne, pauza) Tvůj manžel… Alex 

potlačuje… svoji homosexualitu? 

Dveře do koupelny se otevřou, Alex má na sobě župan Florence, je bosý, má mokré vlasy. Bruno ho podpírá. Oba muži 

jdou do kuchyně. 

BRUNO	 Půjčil jsem Brunovi tvůj župan, čiči, nevadí ti to, doufám? Svůj jsem dal ráno do 

špíny. Pojď, Alexi. Dám ti něco na trávení. 

Bruno hodí do sklenice s vodou šumivou tabletu a podá ji Alexovi. 

BRUNO	 Opatrně. Pomaličku. 

Bruno se podívá do pokoje na obě ženy. 

BRUNO	 Co se děje? Tváříte se obě dost divně. 

FLORENCE	 My? Ale vůbec ne. Proč myslíš? Připadá ti, že se tvářím divně, Sophie? 

SOPHIE	 Ne. To rozhodně ne. 

Oba muži se zase vracejí do koupelny, zase za sebou zavřou dveře. Hodně dlouhá pauza. 

FLORENCE	 … To je úžasné, Sophie, úžasné… Nech ho si to prožít, nech ho, aby tu svoji touhu 

dovedl do konce, drahoušku, a neodsuzuj ho… Spíš ho v tom podpoř… Prožívej to s ním… 

Sophie se na sestru podívá. Z koupelny je znovu slyšet tekoucí voda. 

SOPHIE	 Prosím? 

FLORENCE	 Víš, když jsme s Brunem začínali žít, no, musíš to samozřejmě brát v kontextu 

osmdesátých let, tak jsme nějaký čas žili ve třech… S jednou holčinou, kterou jsem poznala ještě 

před Brunem. Byla to krásná holka… Byla jsem do ní strašně zamilovaná… Vůbec jsem se mezi ní  
a Brunem nemohla rozhodnout… A on to naprosto přesně pochopil… Sdílel to se mnou. Myslím, 

že se mu to dokonce i líbilo… Hodně se mu to líbilo. O tom jsem ti nikdy nevyprávěla, drahoušku? 

SOPHIE	 (dívá se na ni dosti opovržlivě) To teda ne, nikdy, Florence, ty… Ale to ne… To přece… 

Hlavně mě ušetři všech detailů, o to tě prosím… Nemám vůbec potřebu si představovat, jak to  
s Brunem a… A co to vlastně bylo za holku? Ne, ne… Ale proč jsi mi to vlastně říkala? (lehká pauza, 

Sophie se podívá na Florence) … A maminka o tom ví, říkala jsi jí to? Řekla jsi to mamince? 

Voda už zase slyšet není. Bruno s Alexem, který je opět v županu, znovu vyjdou z koupelny. 

ALEX		 Už je to mnohem lepší, děti moje! Ha! Je to o hodně lepší. Už zase normálně žiju, 

hele. Nevím, co mě to popadlo, byl jsem tam v té koupelně úplně mimo, ještě že mi Bruno… 

BRUNO	 Pořád ještě trochu blázní. 



FLORENCE	 Vidíš. 

ALEX		 Jak se tomu říká? … Skotské střiky? (prapodivně se zasměje) 

Florence se shovívavě usměje. Sophie je zničená. Bruno s Alexem se k nim přidají a usadí se zase do křesel. Alex si mne 

ruce, vrací se mu zase všechen elán. Bruno dopije láhev šampaňského. 

BRUNO	 Já to dělám vždycky, když mi něco nejde, je to trochu radikální řešení, ale pomůže 

srovnat věci v hlavě. 

ALEX		 … Mám dojem, že jsem rozbil v koupelně nějakou poličku, jak jsem tam něco 

hledal… 

FLORENCE	 To vůbec nevadí, Alexi. 

SOPHIE	 A co…. Co jsi hledal? 

BRUNO	 Už to našel, už to našel, nemusíš si dělat starosti, Sophie, pomohl jsem mu najít, co 

hledal. 

FLORENCE	 To je dobře. 

Pauza. Alex se blaženě usměje a potichu si začne prozpěvovat. 

BRUNO	 Tak popojedem! Možná bychom už mohli rozlít to víno. Určitě se už stačilo 

prodýchat. (vyrazí směrem ke kuchyni) Je mi líto, Alexi. Pro tebe ani kapku! 

ALEX		 I’m fine. Don’t worry about me, dear. 

SOPHIE	 Co ty tvoje záda? Zdá se, že už to povolilo… 

ALEX		 Skoro o nich už ani nevím… Neuvěřitelně se mi ulevilo, ani nevíte jak. Už léta jsem 

se takhle necítil… (dlouze se nadechne) 

FLORENCE	 (masíruje si spánky) Kocoure! Přines mi, prosím tě, z kuchyně ty moje prášky… Nabíhá 

mi zase ta migréna… 

ALEX		 (vstane a přisedne si k Florence, diskrétně jí podává velkou krabičku s léky) Měl bych pro tebe 

tohle, když budeš chtít. Vyzkoušej to… Ale pozor, holubičko, měl bych tě varovat, budeš to chtít zas 

a znova… 

FLORENCE	 (snaží se získat si kolem sebe trochu prostoru) Ne, děkuju, to bude dobrý… Já… 

ALEX		 Máš pravdu. (položí pomalu Florence ruku na stehno a začne ji hladit) Strejda Alex ti vždycky 

donese další… Florence… Vždycky ses mi strašně moc… (Florence vyděšením ztuhne, pauza) Au! Trochu 

mi kručí v břiše. 

FLORENCE	 Přesně tak, Alexi. Přesně tak. Musíme se přesunout ke stolu, je nejvyšší čas. 

ALEX		 (vstane a míří do kuchyně) Se mnou si nedělej starosti, já se tady v domě vyznám… 

SOPHIE	 Florence, nevím sice, co přesně se v té koupelně dělo, ale odbouralo to v něm veškeré 

zábrany a… 

Zarazí se, Bruno se vrací se třemi skleničkami vína a lahví na tácu. A s jednou sklenicí vody, tu podá Florence.  
V kuchyňské části místnosti se Alex vrhá na ledničku. 



BRUNO	 Moc mu to sekne. Tady máš ty svoje prášky, čiči. 

FLORENCE	 Děkuju. Alex má hlad, půjdeme ke stolu. 

BRUNO	 Ano. (nechá rozehrát barvu vína proti světlu) Granátová… Skoro jako střešní tašky… 

(posadí se, vezme si jednu skleničku vína, znalecky s ní zakrouží a lokne si) Mistrovské dílo, Alexi. (strčí do 

skleničky nos) Má neuvěřitelně dlouhý závěr. 

Alex se vrací s talířem, na němž leží ohromný dezert pro šest osob. Už se do něho s velkou chutí pustil. Posadí se na 

pohovku. Ostatní ho pozorují. 

FLORENCE	 To je můj… To byl můj narozeninový dort… Jako dezert… 

ALEX		 (mezi dvěma sousty) Výborný… Tos dělala sama? 

FLORENCE	 … Ne, já… Je z cukrárny v dole ve vesnici. 

ALEX		 To mě nepřekvapuje. 

Florence, Sophie a Bruno si loknou vína a pozorují Alexe, jak jí. 

ALEX		 (odloží poloprázdný talíř před sebe) Nechcete? Ani se nedivím. Vlastně není nic moc. 

(natáhne se na pohovku a zírá do stropu) … K narozeninám mi maminka vždycky dělala takový zvláštní 

dort, vatrušku… Měla ten recept po svojí ruské babičce… Musela ho začít dělat už den předem, kdy 

se musel nechat dvanáct hodin odkapat tvaroh, pak se do něj přimíchala vanilka, cukr, kandované 

ovoce, sušené rozinky… A já nevím co ještě… Každé narozeniny… Maminka… Říkala mi Sašo… 

Sašo… Sašenko… 

Lehká pauza.	  

SOPHIE	 O mamince mluvíš málokdy, Alexi, udělal jsi mi radost… Pokračuj… Chceš nám 

ještě něco o mamince říct? 

ALEX		 (stále leží na pohovce, stále zírá na strop, po pauze) Ne. 

SOPHIE	 Dobře. (dostane skvělý nápad) Tak tedy… Já využiju tohohle našeho milého rodinného 

setkání a toho, že jsme se tady všichni dneska večer takhle hezky sešli, abych… Už jsem o tom  
s vámi chtěla mluvit dlouho… Chtěla jsem si s tebou, Alexi, o něčem promluvit… Tak mě 

napadlo… Ale ty máš málokdy čas… A tak jsem si řekla, tohle je ta správná příležitost si o tom 

promluvit… 

ALEX		 (posadí se, najednou ho zase něco popadne, křičí) Já mám zase málokdy příležitost vůbec 

něco říct, Sophie, nebo dělat spoustu věcí, který by mě bavily, protože musím restrukturalizovat 

CELOU firmu, kterou jsem za těch pětadvacet let dovedl až na vrchol. (pauza, dívá se na ně) A ty 

hajlzové jsou krok od stávky. A taková stávka dokáže všechno zničit. Úplně všechno. Chtějí 

dvaatřicetihodinový týden… Dvaatřicet hodin… Dokážete si vůbec představit, co to obnáší, pokud 

jde o produktivitu, odpovědnost, provoz a o (čím dál tím rozhořčeněji) – ale o tom snad ani nebudeme 

radši mluvit – konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku? 

Lehká pauza. 



SOPHIE	 (takřka ji není slyšet) No právě. 

ALEX		 Jak, no právě? 

SOPHIE	 … No, právě že tě to vyčerpává a… 

Alex se na ni chladně podívá. Ona se na něj přihlouple usměje, je úplně zaražená. 

FLORENCE	 … Ano… Když jsme jeli do lékárny, tak mi Sophie v autě vyprávěla… Jak… 

SOPHIE	 … Jak se v našem životě něco trochu změnilo… 

FLORENCE	 … Nebo trochu víc, drahoušku… Nebo trochu víc… Když o tom tak přemýšlím, tak 

mě vlastně napadá, že bych takovéhle změně byla asi docela nakloněná… Opravdu. V určitou chvíli 

je čas na změnu… A po třiceti letech… Něco se změnit musí… 

BRUNO	 (málem se tím skvělým vínem zadusí) … A co bys jako chtěla měnit, čiči? Obávám se, že 

jsem se v té vaší konverzaci ani nějak neztratil… 

FLORENCE	 No přece všechno, kocoure. 

Bruno naráz dopije celou skleničku. Ozve se ohlušující hromobití. Světla zablikají a zase se uklidní. 

ALEX		 (velice mile) … Sophie! Sophie… 

SOPHIE	 Ano? 

ALEX		 (zase začne křičet) Tak tohle ti cpe do hlavy ta tvoje psycholožka? … 

SOPHIE	 Tak vidíš! Vidíš, že na mě útočíš! A chceš vědět, proč si myslíš, že máš právo na mě 

útočit, když se s tebou snažím mluvit? Chceš to vědět? 

Alex si upraví župan, vstane. 

BRUNO	 Neměli bychom se už přesunout ke stolu, čiči? 

SOPHIE	 Protože ses odstřihnul od svého PRAVÉHO já, Alexi, a protože vytěsňuješ všechno, 

co ti je nepříjemné. A když se ti snažím nastavit zrcadlo, tak na mě pak začneš útočit. Tak je to! 

ALEX		 (začne se smát, jeho smích zní dost zvláštně) Útočím na tebe tak mile, jak je to jen možné, 

Sofinko. Tak mile, jak jen to jde. (podívá se na Bruna a Florence) Dneska večer je docela dusno, co? 

Nezdá se vám? Mně je k zalknutí. Potřebuju na vzduch. 

Odejde. 

FLORENCE	 To je hrůza vidět ho v takovém stavu… Je úplně mimo… Tohle vůbec není on. 

Bohudík, že se Sophii podařilo rozklíčovat ten Alexův problém s tím… Skotem. 

BRUNO	 Aha, Sophie, ty jsi ten problém rozklíčovala? 

SOPHIE	 Ano. Teda, já bych to nepřeháněla, jenom jsem se snažila přijít na to, jaký problém se 

skrývá za tím schovaným Skotem… a… 

BRUNO	 A přišla jsi na to? 

Sophie pokorně přikývne. 

BRUNO	 No, ale to je úchvatné, naprosto fascinující… A kdyby to nebylo příliš troufalé… 

Mohl bych se optat, jaký strašlivý problém Alexe sužuje? 



SOPHIE	 … Řekněme, že je… Že v sobě potlačuje hodně… 

BRUNO	 Ano? 

SOPHIE	 Bude mu padesát a má v sobě spoustu, spoustu… spoustu…  

BRUNO	 Spoustu čeho? 

SOPHIE	 Puzení… 

BRUNO	 Puzení? 

SOPHIE	 Nebo tomu můžeme říkat třeba… touha po… Ale to je vlastně jedno. To není 

podstatné. S něčím se ti svěřím, Bruno, už několik měsíců je mezi mnou a Alexem fyzická propast a 

já 

BRUNO	 Jo, já vím. 

SOPHIE	 Aha? 

BRUNO	 No, ne, jenom jsem chtěl říct, že si myslím, že v každým vztahu se v určité chvíli… 

FLORENCE	 K takovýmuhle zjištění nepotřebuješ ani zrovna velkou představivost. 

SOPHIE	 Chtěla jsem tím vším říct, že jsem zkrátka přemýšlela o tom, že… bych mu navrhla… 

abychom něco změnili… 

BRUNO	 Co? 

SOPHIE	 Abychom si tady od toho dali pauzu… abychom k sobě zase třeba našli cestu, 

chápeš… A teď, když je v tom ten… Skot, který symbolizuje tolik nevyřčených věcí, které mezi 

námi jsou, tak to udělám, musím mu to říct. On strašně trpí, teď už to chápu. Dusí ho to fyzicky  
i psychicky. Vyhasíná. Musí znovu najít sám sebe. Potřebuje, aby… Abychom šli oba dál. 

BRUNO	 Co to meleš? Ty ho chceš opustit? No to ne! … Alex je naprosto v pohodě. Naprosto! 

S tím Skotem to je jen takovej fór. A vůbec není vyhaslej. Ještě se tomu zasměješ, až se… Počkej… 

Bruno leze na žebřík v knihovně, ve stejnou chvíli se Alex vrací do kuchyně, leze na židli a začne vyndávat věci z horní 

poličky na lince.  

BRUNO	 Hlavně si nedělej starosti. Myslím, že vás s tím Skotem budu muset nakonec asi stejně 

seznámit, nedá se nic dělat 

Z trouby, ve které se stále peče maso, se začne valit hustý dým a začne Alexe zahalovat. 

ALEX		 (s hlavou v kuchyňské poličce) Nějak se nám venku zatáhlo, co… 

BRUNO	 Co to je za kouř, čiči? A co to tady tak odporně smrdí? 

FLORENCE	 Maso! Trouba! Kocoure! To je děsný! Ty dvířka od trouby se zablokovaly!  

BRUNO	 Pitomá trouba. 

ALEX		 Lékořice! Pojď k taťkovi! No, pojď sem, ty můj pejsánku. Lékořice, kde je taťka? 

BRUNO	 Kde je ta krabice s návody? 

FLORENCE	 Na ledničce. 



ALEX		 Nějak jsem zabloudil. Úplně nahoře, takový kousek od cíle. Na dosah od vrcholu. A 

to jsem býval skvělý horolezec. 

SOPHIE	 Jistě, jistě. Pojď si odpočinout. 

ALEX		 Nemám už žádnou fyzičku. Opravdovej horolezec je malej a štíhlej, kost a kůže. 

Vychrtlina. Ne jako já. Ale zase… 

BRUNO	 Lednička, gril, žehlička, ale ten od tý pitomý trouby tady samozřejmě není. 

ALEX		 Ale zase jsem vytrvalec. Když vidím nějaký kopec, hned se rozzářím. Mlha nemlha. 

Fakt že jo. A už mířím na vrchol, já a moje kolo jsme jako jedno tělo, jako bysme spolu tančili… 

SOPHIE	 Ale jistě, jistě… Pojď si odpočinout… 

FLORENCE	 … Bruno, mohl bys nám říct, cos v té skříňce hledal? 

SOPHIE	 Možná bychom měli zavolat doktora. 

FLORENCE	 Ty mi spíš pojď pomoct! … Ale Bruno, to je trapné, jak ty před každým problémem 

vždycky utíkáš. To je přece dětinské. Vždycky, když piješ, tak se chováš trapně. 

BRUNO	 Piju? Co jsem vypil? 

Znovu odejde. 

FLORENCE	 Nech toho. Vytáhnul jsi sám celou láhev šampaňského. A půlku toho Pessacu. 

Odmítáš si připustit, že máš problémy s alkoholem, ale je to tak, ať chceš nebo ne. A dokud si ten 

problém nepřipustíš, tak ho nemůžeš vyřešit. Dostal ses do naprosto slepý uličky, kamaráde. 

BRUNO	 (za scénou) Já ŽÁDNÝ problémy s alkoholem nemám, Florence, už jsem ti to říkal. 

FLORENCE	 (z kuchyně) Jistě že ne, žádné problémy nemáš… Výborně… (rozčílí se) Ale já se 

snažím otevřít tu troubu… 

Najednou se všichni ocitnou ve tmě. 

ALEX		 Na horách přichází noc hodně rychle. Strašně moc rychle. 

SOPHIE	 (zapaluje svíčku na konferenčním stolku) Co se stalo, drahoušku? 

BRUNO	 (za scénou) Už to jde otevřít? 

FLORENCE	 (otevře troubu, ze které se vyvalí velký oblak dýmu, mluví k Brunovi) Už jo. Už to jde! (škrtne 

zapalovačem a posvítí si dovnitř do trouby) Moc toho sice nevidím, ale zdá se mi, že ta kýta je trochu 

připečená, kocoure. Koukni na to, jak to s ní vypadá. (zakašle a odchází do pokoje) Vždycky, když přijde 

bouřka, tak nám teď vypadává elektřina. Minimálně desetkrát jsem už Brunovi říkala, aby pozval 

elektrikáře. 

Světla se zase rozsvítí. Bruno se vrací do kuchyně, v rukavicích vytahuje z trouby zuhelnatělou hmotu. 

BRUNO	 To nebylo bouřkou, to jsem byl já. (ukáže Florence, co z kýty zbylo, a vyhodí ji do koše) Víš, 

Florence, že pyrolýza není ten nejlepší způsob přípravy masa? Ani trochu. Vůbec. V žádném 

případě. (pořádně se napije vína) 



FLORENCE	 (už značně vyčerpaná) Je mi líto… Kýta nebude… Dezertu už taky moc nezbylo. 

(vybouchne) Vždyť my už nemáme vůbec nic. 

BRUNO	 Nebožátko moje. Jsou to tvoje narozeniny, kočko, tak se bav! Nikdo už stejně nemá 

hlad. 

Alex se přitulil k Sophii a naprosto klidně spí. 

SOPHIE	 Má pravdu… Uvolni se, drahoušku. Udělej to jako Alex. Podívej. (pohladí Alexe něžně 

po hlavě) Málokdy je takhle zranitelný. 

BRUNO	 Není zranitelný. Je úplně zfetovaný těmi vašimi prášky. Čarodějnice. 

SOPHIE	 Člověk má potřebu ho ochraňovat, že? 

Florence se na ně podívá, přihlouple se usměje a přikývne. 

FLORENCE	 Člověk dostane v takové chvíli pocit, že si může dovolit dát na odiv veškerou svou 

křehkost. 

BRUNO	 Vy jste si dali taky? Jo? Všichni jste nějak… 

FLORENCE	 Možná by stálo za to s ním zkusit znova promluvit, teď je ta správná chvíle, jsem si 

jistá, že to pochopí. Výjimečně. 

SOPHIE	 (dál hladí Alexe po spáncích) Možná. 

BRUNO	 (pozoruje obě ženy) O čem promluvit? Chceš mu snad v tomhle stavu oznámit, že ho 

opouštíš? To je hnusný. 

V Sophiině kabelce začne zvonit telefon. 

FLORENCE	 Zvoní ti telefon, drahoušku. 

SOPHIE	 To je Alexův. 

Alex se najednou probere ze své apatie, natáhne ruku, Sophie mu do ní rychle podá telefon. Alex hovor přijme. 

ALEX		 (najednou hovoří jasně a rázně, mechanicky se podívá na hodinky) Sid! How are you? Good to 

hear you… Not at all, not at all. Tell me… Yes. Sure… one million. Yes… Of  course… Hmm… 

Hmm… Good. Call my lawyer in New York tomorrow morning and I’ll call you back Tuesday. 

Thank you… What? Bastos? … No? … He did what? No? … No? … (poslouchá, najednou vybouchne  

v ohlušující smích a stejně rychle se zase smát přestane) Bye buddy… Yes. (zavěsí, podívá se na ostatní) To byl 

Sidney. Já nevím, co bych si bez něj počal. Je to moje pravá ruka. Můj Sidney. Moje pravá ruka.  
A taky levá. Moje hlava. Moje všechno. 

Podá telefon Sophii, obratem se k ní zase přitulí a usne. 

BRUNO	 Každopádně se musí uznat, že se dokáže rychle otřepat. 

FLORENCE	 Bruno, Sophie nechce Alexe opustit. 

BRUNO	 Aha. No, dobře. To je moc dobře. (vezme si od Florence skleničku a napije se) 

SOPHIE	 Mluvila jsem o změně, to ano. Ale společně. Oba. Že bychom s Alexem odjeli. 

BRUNO	 Aha. Takže ty chceš odjet na dovolenou? 



SOPHIE	 Ne. 

BRUNO	 Aha. 

FLORENCE	 Chci odjet. Ano. Odjet chci, tak se to říct dá. 

SOPHIE	 To ano. 

BRUNO	 … Roční cesta kolem světa? … Na plachetnici? 

SOPHIE	 Ne. 

BRUNO	 To jsou mi záhady… (lokne si vína) … Tak že by… Společná sebevražda v Jižní 

Americe, jako Stephane Zweig se svou druhou manželkou 

FLORENCE	 Moc vtipné 

BRUNO	 Co? To by mělo styl. 

SOPHIE	 Ne. 

BRUNO	 Tak to už opravdu nevím. Nic mě nenapadá. 

SOPHIE	 (uspokojeně se usměje, na krátkou chvíli si užívá svou převahu) Odjedeme úplně od všeho. Alex 

všechno prodá: firmu, pobočky, akcie, pařížský byt, statek v St. Remy, auta, vybereme peníze  
z banky… A pojedeme do „Happy Chakra Community“… Určitě jsi o nich už slyšela, fungují už asi 

patnáct let… Ale víš, to je ta komunita, jak její členové bydlí v jurtách v Mongolsku. Aby ses k nim 

mohla přidat, tak stačí, když jim věnuješ všechno, co vlastníš. A my bychom jim mohli poskytnou 

kolosální dar, no, není to skvělé? Komunita pak část těch peněz rozdělí budhistickým mnichům  
a místním lidem a my budeme moct začít od nuly. Zase se naučíme žít prostě, za ničím se nehonit, 

naslouchat… 

Bruno zůstane na chvíli konsternovaně zírat, pak se rozesměje. 

SOPHIE	 Ráno se věnuješ bio dynamickému zemědělství a zvířatům a tak… odpoledne pak 

meditaci, skupinové józe, objevování sama sebe a… všeho okolo, hlavně svého těla… Objevuješ 

touhu… Skrz všechny ty… masáže a… (rukou naznačí cosi neurčitého) 

Bruno ji pozoruje a baví se. 

SOPHIE	 Ano, já vím, že to může vypadat šíleně, ale když do komunity vstoupíme, tak budeme 

mít nárok na jurtu jenom sami pro sebe, dva jaky na osobu, pár koz a kus úrodné půdy. 

BRUNO	 Tak to jo, to mě teda uklidňuje. (znovu se zasměje, přestane) Čtyři jaci, to je už docela 

pěkný stádečko. Takovej jak je fajnový zvíře. 

SOPHIE	 Solidní. Pracovitý. Přizpůsobený místním podmínkám. 

BRUNO	 (zase se začne smát) Takže ty, která si stěžuješ pokaždý, když Lékořice moc tahá za 

vodítko, když se s ním procházíš po parku v Monceaux na deseticentimetrových podpatcích, že 

zrovna ty… 

SOPHIE	 Jinak je tady ještě jedna možnost, princip je podobný, je to asi 200 kilometrů od 

Omsku na Sibiři, ale mně se zdá, že tam je život tak nějak náročnější. Ale zase ta místní komunita se 



tam usadila v bývalém vězení, které celé „re-vitalizovali“ a vypadá to tam báječně. Je tam spousta 

světla. 

Bruno se střídavě dívá na Sophii a na Florence. Dlouhá pauza. 

BRUNO	 Pěknej bizár. Skoro jsem ti na to skočil. Ale jen tak na vteřinu, víc ne… Ale 

přiznávám, Sophie, na vteřinu jsem zapochyboval, zahrála jsi to moc pěkně! 

FLORENCE	 Nechápu, co by na tom mělo být bizarního. 

BRUNO	 Ale, čiči, tvoje sestra udělala fór, tak jí nekaz zábavu a přenes se přes smutek nad 

spálenou kýtou, ta její historka je vtipná 

FLORENCE	 Ona si nedělá legraci. 

BRUNO	 Ale dělá. 

FLORENCE	 Nedělá. 

BRUNO	 (zvýší hlas) Říkám ti, že dělá. 

Sophie ze své kabelky vyndá brožurku a podá ji Brunovi. Ten si ji vezme, zběžně ji prolétne a zbledne. Podívá se na ni. 

SOPHIE	 Je to anglicky, ale myslím, že tomu hlavnímu rozumět budeš. 

BRUNO	 Pěkně děkuju, i tomu dalšímu. (podívá se na ni) Takže zjednodušeně řečeno, ty po 

Alexovi chceš, aby obětoval všechno, co pětadvacet let stavěl a budoval. Chceš, aby zahodil celý svůj 

život, všechno, čemu věřil, všechno, co vydělal. Prostě všechno. A to proto, aby po ránu mohl někde 

na konci světa společně se stádečkem přežvýkavců s dlouhýma chlupama obdělávat svoje bio políčko 

a odpoledne trávit s nohama vzhůru za zvuků tibetských misek. Samozřejmě (znovu nahlédne do 

brožurky) tam nikdy nebudou prázdniny… A víkendy určitě taky ne, co. (poskládá papírovou skládanku  
a podá ji Sophii a začne se hurónsky smát) A tohle bys přeložila jak? „Vrátit životu smysl“? Upřímně, 

myslíš si, že život někdy nějaký měl? 

FLORENCE	 Ten tón, kterým všechno dokážeš pohanět, je ohromující. 

SOPHIE	 (pečlivě uloží brožurku a nadšeně pokračuje dál) Tys to nečetl celé, Bruno, on je to totiž 

hlavně nádherně altruistický projekt. Jeden den v týdnu je věnovaný volným aktivitám. Většina lidí  
z komunity chodí do okolních vesnic a kláštěrů a pomáhají místním: doktoři léčí, učitelé dávají 

hodiny angličtiny, ti, kdo pracovali jako advokáti, řeší problémy, ti, kdo umějí řídit letadlo, pomáhají 

se zásobováním, zkrátka, každý se snaží přispět, jak může, podle svých vlastních schopností… 

Lehká pauza. 

BRUNO	 Amen. Skvělé, naprosto skvělé… A co tam budeš dělat ty, Sophie? Odhalovat 

budhistickým mniškám tajemství francouzské manikúry? 

FLORENCE	 Tak to už by stačilo. Omluv se. 

BRUNO	 Tak to ani náhodou. 

FLORENCE	 Bruno, omluv se. 

SOPHIE	 (se slzami v očích) Nech ho. Nech ho. 



BRUNO	 Nebudu se omlouvat. Tvoje sestra si vůbec neuvědomuje, že je neurotická a že 

jediné, o co jí jde, je prostě a jednoduše mít Alexe pod dohledem a trestat ho. 

SOPHIE	 Co to říkáš? 

BRUNO	 Ale jistě. Bojíš se, že nad ním ztratíš kotrolu. To je průzračně jasný jak pramenitá 

voda. Naprosto. Alex tě připravil o sílu sexuální přitažlivosti, kterou jsi ho ovládala, a ty se ho 

naoplátku snažíš připravit o jeho peníze, o jeho materiální převahu. Tak to je. 

Sophie je jako omráčená. Znovu se začne přehrabovat v kabelce, hledá kapesník. Vzlyká. 

FLORENCE	 To už jsi teda ale přehnal, Bruno. Ty prostě vůbec nic nechápeš. 

BRUNO	 Ne, nic! Nic! Tak šťastnou cestu! Už se nemůžu dočkat, až mi pošlete první pohled. 

FLORENCE	 Ne, vůbec to nechápeš, já si naopak myslím, že to je nádherný důkaz lásky. 

BRUNO	 (rozhodně) Tak to je skvělý! 

Dolije si další skleničku vínu a rovnou z ní půlku upije. 

FLORENCE	 V každém případě ti musím říct, že na to, žes kdysi býval maoista, tak máš naprosto 

děsivou představu o penězích. 

BRUNO	 Nikdy jsem nebyl maoista, Florence, to není pravda. 

FLORENCE	 Ne? A na těch fotkách před pětatřiceti lety to nejsi ty? Jak tam máš vlasy po lopatky  
a za transparentem zvracíš na kapitál? 

BRUNO	 (s naprostým klidem) Byl jsem akorát trockista, stejně jako všichni ostatní v té době, ale 

rozhodně nevidím žádnou souvislost mezi… 

FLORENCE	 Ale já ji vidím. Kdyby ta ultra zjednodušující teorie toho opičáka o sexu a penězích 

byla pravdivá, tak myslím, že by Sophie mohla Alexe u rozvodu oškubat mnohem víc, kdyby jí teda 

šlo zrovna o tohle, nemyslíš? 

SOPHIE	 (křičí) Já Alexe miluju, chci, aby zase začal žít, nic víc nechci, copak to nedokážete 

pochopit? 

Sophii zazvoní telefon. 

SOPHIE	 To je mamka. (předtím, než hovor přijme, se snaží zklidnit) Haló? 

… 

Děkuju, mami. To je milý. To je tak milý, mami. Děkuju. 

… 

Ano? (otočí se zády k ostatním a pokračuje v hovoru) 

… 

Všechno při starém, mami. Nedělej si starosti. 

… 

Ano 

… 



Vstane, nijak se přitom neohlíží na Alexe a odchází ven dál telefonovat. 

SOPHIE	 Ano, mami. 

… 

Ano. 

Odejde. Alex se vzpamatuje, podívá se na ně a překvapeně zjistí, že je v županu. Prohlíží si pokoj a všechno kolem sebe. 

Pauza. 

ALEX		 Našli jste ten minibar? V těch nový nových hotelech to teď bývá docela problém, 

dávají minibary na naprosto neuvěřitelná místa. (lehká pauza) Vzpomínám si na jedno debilní 

apartmá v Dubaji. Tam byl minibar pod vířivkou. A víte, jak jsem na něj přišel? (divně se zasměje) 

BRUNO	 Ne… Povídej… 

FLORENCE	 Myslím, že to asi ani nepotřebujeme vědět. 

BRUNO	 Čiči… 

ALEX		 (podívá se na Bruna a rozesměje se) No jasně! Či a či a či-či-či, my jsme kluci kočičí! 

(vstane, aby si upravil župan) A tu vířivku jste našli? 

FLORENCE	 Ne, ještě ne, Alexi, ale snažíme se. Bruno, možná bys měl Alexovi pomoct se 

převléknout, dala jsem jeho věci… 

Vrací se Sophie. 

FLORENCE	 Tys už zavěsila, Sophie? Nedáš mi mamku? 

SOPHIE	 Ne. Ona si to popletla. Myslela, že mám narozeniny já. Představ si, že už byla  
v posteli a najednou jí došlo, že mám asi narozeniny. Tak mi zavolala. To je milé. 

FLORENCE	 Ale… 

SOPHIE	 Ale co? 

FLORENCE	 Jak ale co? … Tys jí neřekla, že mám narozeniny já a ne ty? 

SOPHIE	 Ne, netroufla jsem si. Nechtěla jsem ji rozlobit. Bála jsem se, abych jí nepřidělávala 

starosti. 

Lehká pauza. Florence nevěřícně zírá na sestru. 

FLORENCE	 (klidně) Někdy se chováš jako naprostá kráva, drahoušku. 

ALEX		 Nejste trochu v tenzi, co? 

BRUNO	 Ale vůbec ne, Alexi, vůbec ne. Zrovna jsme si tady moc hezky povídali o Sophiině 

budoucnosti 

ALEX		 Jo? 

BRUNO	 No jo. 

ALEX		 Aha. (pauza) A? 

BRUNO	 A tvoje žena má takovej plán. Takový (dá si přehnaně záležet, aby to korektně vyslovil) 

altruistický plán. 



ALEX		 (spokojeně se usměje a podobně pečlivě zopakuje) Takový altruistický plán? 

BRUNO	 Přesně tak. 

FLORENCE	 Altruistický plán, který člověk, co o sobě čtyřicet let tvrdí, že má levicové smyšlení, 

nedokáže pochopit a docenit. 

ALEX		 (se stále stejně odhodlaným úsměvem se podívá na Bruna, lehká pauza) Pořád volíš ty levičáky? 

BRUNO	 (ztěžka se plácne rukama do stehen) Tak to už je úplnej vrchol.  

ALEX		 (zeptá se Florence) Pořád ty levičáky volí? 

FLORENCE	 Volební tajemství. Ale pravdou je, že, jak dobře víš, tak kdykoli může, snaží dostat do 

nějakých levičáckých médií. 

BRUNO	 To se mi snad zdá! A kdy, prosím tebe? 

ALEX		 Ale vždyť vyděláváš příšerný prachy, Bruno. 

BRUNO	 (zvýší hlas) Co to je za nemístný úvahy? To snad člověku brání v tom, aby měl nějaký 

hodnoty? A aby věřil, že mají bejt bohatý lidi solidární… 

ALEX		 (také hlasitěji) Chceš tím snad jako naznačit, že já žádný hodnoty neuznávám? 

BRUNO	 (křičí) To ani náhodou, jenom říkám, že já nějaký mám, nic víc. 

ALEX		 Takže si jako myslíš, že jsi něco víc než já, jo? Víš, co mě ty tvoje hodnoty budou stát? 

(zbrunátní, rozváže se mu župan, rychle se zase zakryje) Nakonec mě dostanete, ty a celá ta tvoje banda 

bezduchejch elitářů, co jste naprosto odtržený od reality, od společnosti, ekonomie, od 

mezinárodních… 

BRUNO	 (skočí mu do řeči) Ale jo, Alexi, jsem něco víc než ty. Protože já jsem spokojenej s tím, že 

rozdám půlku toho, co vydělám. Dávám peníze lidem na cesty, nemocnicím, školám… 

ALEX		 (taktéž mu skočí do řeči) No fakt, on tomu snad opravdu věří. Já, víš, já dávám víc než ty, 

protože já dávám lidem práci. Já vytvářím pracovní místa, generuju zisky, přidanou hodnotu, pro 

celou tuhle zemi a stejně mě ti tvoji apoštolové „stále většího daňového zatížení“ chtějí zničit! 

BRUNO	 Nechtějí tě zničit, oni jenom vracejí ekonomiku do služeb člověka a společnosti, ne 

naopak, jak by se to líbilo tlupě zdivočelých kapitalistů, které ovládají guruové komunikačních 

technologií. 

FLORENCE	 (křičí ještě více nahlas než oni dva) Tak dost! Nemusíte si poměřovat svoje chvosty, abyste 

po deseti minutách nakonec došli k brilantnímu závěru, že z jedné i druhé strany je to jedno a totéž. 

Lehká pauza. Oba muži nabírají dech. 

ALEX		 (klidně) Já nemluvím jenom o penězích, ale taky o psychické únavě. Celý ten systém je 

naprosto absurdní. Jsou dny, kdy se sám sebe dokonce ptám, jestli by nebylo třeba lepší se na 

všechno vykašlat a odjet žít někam na druhý konec světa. Prostě jenom žít! 

Opravdu dlouhá pauza. Všichni se dívají na Alexe. 

ALEX		 Co je? 



BRUNO	 (opráší si z košile neviditelné smítko) Nic. 

ALEX		 … Co jsem řekl tak zvláštního? … 

SOPHIE	 (láskyplně se na něj dívá) Ale to je naprosto báječné, lásko. 

ALEX		 Ale co? 

SOPHIE	 To, co jsi právě řekl… 

ALEX		 Že vůbec nerozumím Brunově postoji k otázce daní a… 

SOPHIE	 To ne! 

ALEX		 … Že mám někdy chuť všechno vyhodit do vzduchu? Samozřejmě si nemyslím, že 

to… 

SOPHIE	 Už několik měsíců si s tebou o tom chci promluvit, ale nikdy se mi… 

ALEX		 Promluvit o čem? 

SOPHIE	 No přesně o tomhle! Odjet, všechno od základů změnit, úplně všechno. Prostě jenom 

žít, jak jsi říkal. 

BRUNO	 To je ten slavnej atruistickej projekt, kamaráde. Bude se ti moc líbit. 

Alex upřeně pozoruje Bruna. Ten se něj klidě usměje. Pauza. 

ALEX		 To jsem spal tak dlouho? 

SOPHIE	 Docela jo. Sám jsi říkal, že jsi psychicky vyčerpaný. A že ti není příjemné pořád 

pracovat v tom děsném tempu. Propadáváš se do šílené spirály, ze které se ti bude hůř a hůř  
dostávat a…  

ALEX		 Už je to tady zas! (zhluboka se nadechne, něžně přejede rukou Sophii po tváři) Berme to tak, že 

jsem vůbec nic neřekl. Vůbec, vůbec nic. Souhlasíš, beruško? Florence, uvařila bys mi kafe? 

FLORENCE	 Samozřejmě, ráda. (odchází do kuchyně) 

SOPHIE	 Ale no tak, necouvej zpátky, když jsi udělal takový skvělý krok kupředu, Alexi! Vždyť 

ty se trápíš mnohem víc, než si dokážeš představit 

ALEX		 O čem to… 

SOPHIE	 Máš prostě problémy se svým chováním. 

ALEX		 (začne se smát, lehká pauza, podívá se na ni) To mi říkáš ty? 

SOPHIE	 (zvyšuje hlas) Ano! Já. Proč bych ti to neřekla já? Možná tady nejsem v nejlepším 

postavení, abych tě… 

FLORENCE	 (z kuchyně) Silné a bez cukru? 

ALEX		 Ano, prosím. 

SOPHIE	 Trpíš obsesemi. Vytěsňuješ… 

ALEX		 Bruno, ty víš, kde mám košili a kalhoty? Jak to, že jsem vlastně nahatej? 

BRUNO	 V koupelně. 

SOPHIE	 Proč mě neposloucháš? Proč mě nikdy neposloucháš? 



Florence přinese Alexovi šálek kávy. 

ALEX		 (klidně) Děkuju. (kávu jedním lokem vypije a řekne Sophii) Tak pojedeme, já to odřídím, 

podej mi, prosím, klíčky od auta. 

SOPHIE	 Nikam. 

FLORENCE	 Klid, drahoušku. 

SOPHIE	 Copak jsi ho neviděla, copak jsi to neviděla? 

ALEX		 (vstává) Jdu se oblíknout. Ty klíče máš v kabelce? 

SOPHIE	 Proč mu to neřeknete? 

ALEX		 Co proč mi neřeknou? 

Florence si prohlíží nehty a Bruno si zase dolévá víno. 

ALEX		 (stále v klidu, bere do ruky velkou Sophiinu kabelku a snaží se najít klíče od auta) Co mi mají 

říct? (křičí) Co mi mají říct? 

FLORENCE	 Ty, ty… 

ALEX		 Jaký tyty? 

FLORENCE	 Žádný tyty. 

ALEX		 Źádný tyty, žádný tyty. Dobře. A dál? 

FLORENCE	 (skoro neslyšně) … Kilt. 

ALEX		 Źádný tyty, kilt? 

BRUNO	 Kilt? 

FLORENCE	 Ano, kilt. Vždyť víš. Ten skotský! 

BRUNO	 Kilt? 

Alex je pozoruje, pak mu zrak padne na prázdnou láhev vína. 

ALEX		 Myslím, že to nebylo víno. Ty nové aromatické přísady nejspíš můžou někdy ovlivnit 

mozkovou… 

FLORENCE	 Prostě kilt. A Sophie možná trochu zkratkovitě vydedukovala, že by to mohla být 

obsese po Skotovi v sukni… Po muži v sukni… 

Bruno si odfrkne a dopije skleničku. Alex se stále potýká se Sophiinou kabelkou. 

ALEX		 (skočí jí do řeči) Kolik těch kapsiček tam vevnitř je, Sophie? 

SOPHIE	 Proč zkratkovitě? Když na to přijde, tak je to vlastně docela běžné. O tom jsou studie. 

Je to uznaná obsese. (najednou ji něco napadne, Brunovi) Nemáš v knihovně náhodou „Statistický přehled 

diagnóz neurotických poruch“? 

ALEX		 (hledání v kabelce ho čím dál tím víc rozčiluje) Ne, to teda nemá. Jdeme. 

BRUNO	 SPDNP? Samozřejmě že mám. To víš, že ano! Co sis myslela? 

Sophie vstane, leze po žebříku na knihovnu a hledá knížku mezi ostatními. 

SOPHIE	 Dáš mi ji pak, že ano? 



BRUNO	 A co v ní vlastně chceš najít? Dvě jednosměrný letenky do Mongolska? 

SOPHIE	 Chtěla bych si jenom něco ověřit. 

ALEX		 To není možný! Kam jsi schovala ty klíčky od mojí Audiny. 

SOPHIE	 Prosím. 

FLORENCE	 Dej jí tu knížku, ať už je klid. 

BRUNO	 Nehodlám ještě podporovat šílenství tvojí sestry. Žádným způsobem. 

SOPHIE	 Výborně. 

Alex najednou vysype obsah Sophiiny kabelky na zem. Vypadne z ní obrovská spousta věcí. Alex sebere ze země 

brožurku o mongolské komunitě a začne v ní listovat. Zbledne. 

SOPHIE	 Našla jsem to! (ani se nesnaží slézt dolů a rychle začne v knize hledat určitou kapitolu) Tady to 

je! Kompulzivní obsesivní poruchy, ne, maniakální poruchy, 142. 

ALEX		 (podává brožuru Brunovi, ten si ji nevezme) Víš, co to je? … (znovu se podívá na brožuru) „Join 

the Happy Chakra Community“ … (podívá se na Bruna) Tys říkal něco o dvou jednosměrných 

letenkách do Mongolska? Vy víte, co to je? 

FLORENCE	 To je ten altruistický projekt, Alexi. Ale nesmíš dát jen na první dojem, tohle je nový 

způsob života, který… 

ALEX		 (naprosto nepříčetně) Víš, Florence, ještě dřív, než dojde na první dojem, tak je tam 

takové vstupné, kdy tě, a to je něco jako předzvěst toho nového způsobu života, vyzvou, abys ses 

vzdala všeho co máš, VŠEHO, ve prospěch nějaké post-hípísácké sekty já ani nevím kde, někde  
u Ulanbátaru, chápeš to? 

SOPHIE	 (stále s knihou v ruce nahoře na žebříku) Já ti ten koncept vysvětlím, lásko. Ale ono na tom 

není zas tak nic těžkého k pochopení. Když se totiž nevzdáš kompletně svých materiálních statků, 

tak se nemůžeš úplně osvobodit od toho, co tě emocionálně trápí, a nemohl bys tak objevit tu 

správnou cestu a začít nový život. 

ALEX		 A to je ten koncept? 

SOPHIE	 (stále na žebříku a s knihou) Přesně tak. Přijít jako někdo nový do úplně nového 

prostředí. Jako když člověk přišel na svět. Aby ses už jednou pro vždycky našel. A nic jiného k tomu 

už nepotřeboval. 

ALEX		 A nenabízejí, úplně náhodou, třeba nějaké víkendové pobyty, aby si člověk mohl 

vyzkoušet, že se opravdu potřebuje najít a hlavně teda najít ten nový způsob přístupu k penězům? 

SOPHIE	 No, ale pak už nikdy žádné peníze potřebovat nebudeš, lásko. To je na tom to 

úžasné. 

Lehká pauza. Alex se zhluboka nadechne. 

ALEX		 Já se teď půjdu obléknout, Sophie. A až se za pět minut z té koupelny vrátím, tak mi 

dáš ty klíče od auta a pojedeme. Rozumělas? 



FLORENCE	 Možná jsme ty klíče nechali na palubní desce, zajdu se tam podívat. 

Alex zmizí v koupelně a Florence jde ven. Sophie dál na žebříku čte knížku a najednou vykřikne. Bruno, kterého začíná 

zvolna přemáhat alkohol, sebou trhne. 

SOPHIE	 Mám to! Tady to je! To je neuvěřitelné! Skotský syndrom! Poslouchej: „… Dále je 

také třeba mánii chápat jako protiklad k melancholii nebo možná dokonce jako únik ze světa 

melancholie vedený touhou po orgiastickém zážitku. Jako příklad typického projevu manické 

aktivity můžeme uvést zejména (podívá se na Bruna) … skotský syndrom…“ 

Bruno vyskočí z křesla a leze za Sophií na žebřík. 

SOPHIE	 (pokračuje ve čtení, je k nezastavení) „… Skotský syndrom se projevuje většinou u osob  
s tendencí k megalomanii, jeho projevy jsou nečekané a doprovází je duševní pomatení a také 

psychomotorické obtíže, které postiženého nutí ke kompulzivnímu jednání, při němž ztrácí…“ 

Bruno vyleze po žebříku až k ní a otevře tajnou skříňku. Vyndá láhev whisky. 

BRUNO	 Tady je! 

SOPHIE	 (vrcholně vzrušená) … Poslouchej! „Při němž ztrácí…“ 

Z koupelny vyjde oblečený Alex. Překvapeně je pozoruje. 

BRUNO	 (stále vedle ní na žebříku, strká Sophii láhev pod nos) Vidíš ho, vidíš? 

Zvenku se vrací Florence s klíčky od auta v ruce. Stoupne si vedle Alexe. 

SOPHIE	 (naprosto uchvácená, odstrčí láhev a nakloní se k němu, snaží se mu ukázat jeden odstavec) Tady, 

Bruno! Tady! 

BRUNO	 Sophie! 

SOPHIE	 (znovu krátce vykřikne) Tak to opravdu existuje! Byla jsem si tím jistá! Ale člověk by 

tomu skoro nevěřil! Opravdu neuvěřitelné! 

ALEX		 Můžete se s námi o to svoje štěstí podělit? 

Sophie s Brunem otočí hlavy k Alexovi a Florence. Bruno drží v natažené ruce láhev whiky. 

BRUNO	 Tak tady je, Skot jeden! 

FLORENCE	 Co to tam, proboha, děláte? … (se slzami v očích) … Myslela jsem, že jsi všechnu tu 

svoji whisky už dávno vyhodil. Přísahal jsi mi, žes to udělal. 

BRUNO	 (sleze ze žebříku, neobratně se snaží chytit Florence za ruku, ona ho ale odstrčí; Brunova dikce 

začíná být trochu pomalejší, za což může alkohol i únava) Nechal jsem si jednom jednu láhev, na památku, 

čiči, a Alex si chtěl dát panáka, tak… 

ALEX		 (jde k Sophii) Sophie, řekla bys nám, cos objevila tak neobyčejného? 

SOPHIE	 (nadšeně, Alexovi) Tady! Chápeš to? Skotský syndrom! To je skvělé. 

ALEX		 Jaký syndrom? O čem to mluvíš? Co tím ZASE sleduješ? To je neskutečné. Sophie, 

žijeme spolu dvanáct let, ale jsou dny, kdy mám dojem, jako bych rozuměl sotva polovině z toho, co 

mi vykládáš. 



SOPHIE	 Protože mě neposloucháš. Protože mě nikdy neposloucháš. 

ALEX		 Unavuje mě tě poslouchat. 

SOPHIE	 Ne. Ty vůbec poslouchat neumíš. 

ALEX		 Já už toho slyšel. Až moc. A poslouchat umím výborně. Chceš důkaz? S jinými lidmi 

si totiž rozumím výborně. Třeba když jsme teď minulý měsíc byli se Sidneym spolu deset dní v San 

Franciscu, tak jsme si rozuměli skvěle a stačilo nám k tomu jedno slovo, jeden pohled, jedno 

mrknutí, jedno gesto… Musím říct, že to bylo až neuvěřitelný, jak jsme se na všem shodli. Naprosto 

na všem. 

SOPHIE	 Ty a Sidney… 

ALEX		 Jo, já a Sidney. Přesně tak. Já a Sidney. Chceš, abych ti to řekl popravdě, jak to je, 

Sophie? 

SOPHIE	 To možná nechme klidně na doma. 

ALEX		 Víš, tam jsme neřešili žádné svoje problémy, ani Sid, ani já, byli jsme tam prostě sami 

za sebe, celé dny jsme makali, mohli jsme se ztrhat, dřeli jsme jak koně, někdy i večer a dlouho do 

noci, ale… Pravda je, že přes všechnu tu únavu jsem se v tom San Franciscu cítil sám sebou. Tím, 

kým opravdu tam někde uvnitř jsem. To už se mi hodně dlouho nestalo. Jako bych se osvobodil od 

toho věčného stresu. To pro mě byla dovolená, Sophie. 

Lehká pauza.	  

SOPHIE	 Opravdu myslím, že bude lepší, když si o tom promluvíme doma, víš, jenom spolu, 

mezi čtyřma očima… 

ALEX		 Ale Bruno ani Florence mě za to odsuzovat nebudou. Co myslíš? Oni si tím prošli 

taky. 

SOPHIE	 Ano? Ty víš něco o tom, čím si prošli… 

ALEX		 (skočí jí do řeči) No, všechny páry, které jsou spolu dlouho, si něčím takovým projdou. 

SOPHIE	 Jo tak. 

ALEX		 Samozřejmě že ano. Ale už toho nech, nebuď tak nepříjemná… (zatřese žebříkem) A už 

taky koukej slézt dolů! (vykřikne bolestí, chytí se oběma rukama za bederní část zad, zkroutí se)  

Sophie sleze ze žebříku a vyděšeně se na něj dívá. Bruno vezme Alexe pod paží a pomáhá mu se posadit na pohovku. 

Posadí se vedle Alexe, v ruce stále drží svou láhev whisky. Alex si vezme z konferenčního stolku prázdnou skleničku. 

Bruno mu nalije panáka a sobě taky. Oba muži sedí se skleničkami, ale nepijí. Najednou se rozhostí významné ticho. 

Alex jde pro krabičku s léky, která zůstala na stole, ale Bruno ho zastaví. Otevře malou krabičku a vyndá z ní zvláštní 

špičatou elektronickou cigaretu a zapálí ji. 

ALEX		 Co to je? 

Bruno místo odpovědi potáhne a podá onu věc Alexovi. 

ALEX		 Ne, děkuju. (lehká pauza) Ty ve svém věku užíváš drogy? Doma? 



BRUNO	 Přesně tak. Jsem zamrzlý levičák, co fetuje, ale jdu s dobou. 

Alex se zašklebí. Florence si k nim přisedne na pohovku. Také si nalije panáka whisky, stejně tak Sophie. Všichni se 

dívají na své skleničky na stolku. 

FLORENCE	 Už jsme všichni unavení. Hodně. Měli bysme jet na Ile de Ré. A pořádně si tam 

odpočinout. 

ALEX		 (velice klidně) Ne, hlavně ne na Ile de Ré, tam mě to vždycky neskutečně štve. 

BRUNO	 (ne zrovna přesvědčivě) … Možná byste mohli zkusit tam jet v červenci, byla by to změna 

a my bysme tam zase jeli v tom srpnu. 

Alex má nepřítomný pohled, který míří přibližně někam na pokuřujícího Bruna. 

FLORENCE	 (velice klidně) To možná trochu přeháníš, kocoure. 

Bruno nabídne svou cigaretu. Florence si dá. 

ALEX		 Au, ty moje záda, ty záda… Celej se klepu, potím se, mám návaly horka a je mi 

zima… Nevím, co to se mnou je. 

SOPHIE	 (mile) Ale na tom přece není nic špatného, že jsem ti to chtěla říct. 

ALEX		 Co? Cos mi chtěla říct? 

SOPHIE	 Že trpíš syndromem, který je vědecky uznaný. Skotským syndromem. 

ALEX		 Tak to je sice výborné, ale omlouvám se, že mi to stejně moc nepomáhá pochopit, co 

mi je. 

SOPHIE	 Potřebuješ žít jinak. 

Alex si s bolestivou grimasou ve tváři masíruje záda. Sophie ho sleduje. 

SOPHIE	 Musíš o sebe víc pečovat. 

ALEX		 A to jako jak podle tebe? 

SOPHIE	 Podle mě bys, například… Spousta lidí bojuje s bolestmi, třeba s bolestí zad, 

meditací, a představ si, že jim to pomáhá… 

ALEX		 Meditací. 

SOPHIE	 Ano, meditací. Tou meditací se prolomí stresový blok, který rozhýbe zatuhlé svaly, 

třeba ty, které způsobují právě ty bolesti zad, a to zase odblokuje stres. 

Alex se na Sophii podívá. 

SOPHIE	 To byl jen příklad, jak se může všechno změnit, když přistoupíš na myšlenku, že svoje 

problémy si působíme sami, a taky na to, že to člověk může v sobě změnit. 

Velká pauza.	  

ALEX		 Kde přesně ta sekta je? 

SOPHIE	 To společenství? V horách západně od Ulanbátaru. Kousek od budhistického 

kláštera Mandžúšrí. Počasí je tam poměrně příjemné. 

Cigareta právě doputovala k Alexovi. Po lehkém zaváhání si popotáhne, začne kašlat. 



ALEX		 To taky vozíš ze Skotska? 

BRUNO	 Ne. Z Amsterdamu. 

Lehká pauza. 

ALEX		 Ale… ta jurta tam… Říkáš, že bude jenom pro nás? Myslím, jako že tam člověk 

nežije s ostatníma pohromadě. V jurtě. 

SOPHIE	 V jurtě budeš doma. To bude tvůj domov. Naše doma. A kdybys… 

ALEX		 Kdybych co? … 

SOPHIE	 Kdybys… Kdyby sis to přál, tak… Tvůj… tvůj… přítel… Sidney… by… se k nám 

mohl připojit.	  

ALEX		 Sidney? K nám do jurty? 

SOPHIE	 Ano… 

ALEX		 A to jako proč? 

SOPHIE	 Třeba by ti to udělalo radost. 

ALEX		 … a tobě by to nevadilo? 

SOPHIE	 Ale vůbec ne. 

ALEX		 Já teda úplně nevím, jestli budu mít odvahu mu nabídnout, aby za námi přijel na 

návštěvu někam na konec světa, jenom aby… Ale vlastně proč ne, jasně, můžeme ho pozvat, to není 

vůbec špatný nápad… On pořád někam jezdí… Uvidíš, jsem si jistý, že se ti bude líbit, až ho pozn – 

Náhle se zarazí, zbledne. 

SOPHIE	 Co je? Co se stalo? 

ALEX		 (suše) Nic. Jen že to vlastně vůbec není dobrý nápad. 

SOPHIE	 Proč? 

ALEX		 Prostě proto. Hotovo. 

SOPHIE	 … Máš obavu, že nebude vědět, jak by se ke mně měl chovat? 

ALEX		 (podívá se na ni) Ne, to mě rozhodně netrápí. Dokonce si myslím, že v tomhle směru by 

měl rozhodně dost bohatou představivost. Tečka. Už o tom nebudeme mluvit. Tohle je uzavřená 

kapitola.	  

SOPHIE	 Aha. 

ALEX		 Jo. 

SOPHIE	 Škoda. 

ALEX		 (upřímně se naštve) Nebo snad ještě s tím tvým Sidneym chceš pokračovat? 

Lehká pauza. Alex se uklidní. 

ALEX		 Fajn. Tak co dál. Co bych ještě měl říct? Už ani pořádně nevím, o čem jsme to 

mluvili.. Aha, jo, o tom… Čím tam… Jaké tam vůbec mají peníze, víš to, broučku? 

SOPHIE	 Ne, to nevím. 



FLORENCE	 (bere si do ruky telefon) Počkej. 

SOPHIE	 Ale ono to stejně není důležité, protože princip je, že jsou tam všichni soběstační, co 

se jídla týká, a o zbytek se postará komunita 

FLORENCE	 (skočí jí do řeči) Tugrik. Jedno euro je něco kolem 2100 tugriků. 

ALEX		 (lehká pauza) Oukej. Nechám si to konto na Bermudách. 

SOPHIE	 Ale to nejde! To není možné, musíš se oprostit úplně od všeho, co… 

ALEX		 Říkám ti, že to konto na Bermudách nechám se vším, co na něm je. A že tam teda 

něco je. 

SOPHIE	 Ale princip je, že… Víš, jeden z prvních lidí, kteří se ke komunitě po roce 2000 

přidali jim dal naprosto VŠECHNO, úplně VŠECHNO, a to jim pomohlo zavést vodu a elektřinu 

pro stovku jurt a taky do okolních vesnic… No, víte, kdo to byl… Všichni ho znají… Ale ano… Je to 

ten, co vymyslel… ty… (ukazuje si na uši) 

FLORENCE	 Sluchátka do uší? 

SOPHIE	 Ale ne… Do telefonu… 

BRUNO	 No, sluchátka? 

SOPHIE	 … Takovou tu věc na hudbu, do telefonu 

ALEX		 …iPod? … Aha! App-store? … Steve Jobs? Ale ten už chudák… 

SOPHIE	 Někdo takový… Ale tenhle to nebyl… 

BRUNO	 Bill Gates? 

SOPHIE	 Ale taky ne… Tenhle byl víc zaměřený na meditaci… Nějaký ten internetový 

génius… Jeden z těch prvních… 

ALEX		 Mark Zuckerberg? 

BRUNO	 Zuckerberg medituje? 

SOPHIE	 Ne. Starší… Starší… Šedé vlasy… 

FLORENCE	 Aha, ano, vím, ten, co ho má ráda… Richard Gere! 

SOPHIE	 No, to je asi jedno… To není možné… Takové to pro stahování hudby. 

ALEX		 Jo, aha, jasně, jo… Už to skoro mám… Takový ten… No jo… Řekla jsi nějaký ten 

internetový génius: ale to je TEN geniální mozek ze Silicon Valley z devadesátých let… Ten, co to  

všechno vymyslel… No, víte, kdo to je… Má velikej knír… 

SOPHIE	 To je on! 

BRUNO	 Jo tenhle? … Tak ten tam žije? 

SOPHIE	 To je jeden ze zakládajících členů… 

Lehká pauza. Alexe toto zjištění zjevně zaujalo. Bruno ho pozoruje. 

BRUNO	 Bude ti tam hezky, Alexi. Moc hezky. 

ALEX		 Nepojedete s náma? Mohli bychom jet všichni. 



BRUNO	 No jasně. Tobě bude hezky, nám všem bude hezky. Už nás tam vidím. Jak těch našich 

osm jaků vodíme na pastvu, jak tam na těch jejich mongolských koních hrdě brázdíme step jako 

Čingischánové. 

Lehká pauza. 

FLORENCE	 Ale co děti? 

SOPHIE	 Budou moct přijet, kdy budou chtít. Jak říkám, ve svojí jurtě jsi doma. Prostě… 

nemuseli by se účastnit těch… aktivit. 

BRUNO	 No, to je jasný. 

Pauza. 

FLORENCE	 A co maminka? 

SOPHIE	 Ta taky. 

ALEX		 Ne, tvoje máma ne. 

BRUNO	 Ta takovému výletu určitě neodolá. 

Vzájemně se po sobě podívají. 

BRUNO	 O co? 

SOPHIE	 Kdy odjíždíme? 

Někde mezi věcmi, vysypanými ze Sophiiny kabelky, se ozve zvonění Alexova telefonu.  

BRUNO	 (podívá se na Alexe) … Ty to nezvedneš? 

ALEX		 (kouří) Ne, je to daleko. 

Zvonění ustane. Všichni se na sebe klidně podívají. 

ALEX		 Pojedeme, až všechno zpeněžíme… 

BRUNO	 My taky. 

FLORENCE	 U nás to půjde docela rychle. 

SOPHIE	 To je báječné. Báječné. 

BRUNO	 Hned je mi líp. 

ALEX		 Už nikdy žádný tlak. Žádný stres. Žádný řeči o konkurenceschopnosti a výsledcích. 

Lehká pauza. 

ALEX		 … Už nikdy žádný útisk sexuálního terorismu. 

SOPHIE	 Já jsem terorista? 

FLORENCE	 Nech to být, drahoušku. 

Telefon začne znovu zvonit. 

ALEX		 Já tam jdu. (zamíří k telefonu, jak mu to jeho stav dovolí) Řeknu jim, že s tím končím. Že už 

mi nebudou volat ve dne, v noci. Konec. Sleduj… (přijme hovor a křičí do telefonu) Haló? … Ano, 

osobně, ano a co? (lehká pauza, Alex poslouchá, okamžitě změní tón) Ale vůbec ne, příteli, vůbec ne, vy 

nikdy nerušíte. Nespal jsem… Záda? Už se to srovnalo, to je od vás milé… Co pro vás můžu udělat? 



……….. Aha? …… Aha? …….. (udělá směrem k ostatním vítězné gesto a poodejde stranou, aby mohl nerušeně 

pokračovat v hovoru) … Ale samozřejmě, zajdeme na večeři a probereme to… Výborně. Ne, ne… 

Řekněme, že se tomu nebráním. (zvráceně se zasměje) No, dobrá, řekněme tedy, že jsem tomu spíše 

otevřen. Přesně tak, příteli, v úterý na viděnou. 

Sophie vstane, sleduje ho s tváří, v níž se zračí plno naděje. 

SOPHIE	 Už? Už jsi tu firmu prodal? Byl to ten člověk, co ji od tebe chce koupit? Ten, co tě už 

celé měsíce nahání? 

Pauza. Znovu se ozve bouřka. Začne silně pršet. 

ALEX		 (opile, nepřítomně) Co? … Ne. (lehká pauza) To byl Bastos. Ten blbec krachuje. Nechal se 

totálně natáhnout… Prodá mi svůj podíl v BNG úplně za hubičku. Takže budu mít majoritu. 

Sophie, jsme bohatí. Hodně, hodně bohatí. 

SOPHIE	 (klidně) Ale ne. Na tom přece nezáleží. Protože odjíždíme. Protože se všeho zbavíme. 

(má pláč na krajíčku) Odjíždíme s Florence i s Brunem. Sám jsi to říkal, víš, to s těmi jaky a… 

ALEX		 Beruško, vykašli se na ty hovadiny, posbírej si tady všechny ty svoje věci a jedeme, 

musím ještě vyřídit milión hovorů. (je nadšený, prohlíží se v zrcadle, pak se otočí k ostatním) Koukněte se. 

Může takhle vypadat člověk, který bude na titulní stránce Financial Times! To by šlo, ne? 

FLORENCE	 (pomáhá plačící Sophii rovnat věci do kabelky) Příště, drahoušku, příště. 

BRUNO	 (diskrétně Alexovi) Dáš mi vědět, jestli si budu moct koupit nějaké ty akcie?  

ALEX		 Samozřejmě. Tak my jdeme. (rozloučí se) Díky za všechno. Brzo si zavoláme. 

Alex vezme Sophii za ruku a společně odcházejí. Slyšíme motor startujícího auta. Lehká pauza. 

FLORENCE	 Uuuuf ! Už jsem myslela, že nikdy neodejdou. 

BRUNO	 Ještě chvíli a už by tu snad spali. 

FLORENCE	 No, nech toho. 

BRUNO	 Ale stejně jsou dost divní. Hodně divní. 

FLORENCE	 Pozitivem dnešního večírku ale rozhodně je, že ses zbavil té poslední láhve whisky. Už 

se nám tady nebude ve skříni schovávat žádný Skot! 

BRUNO	 (zrudne) No… Ne… Jasně, čiči. Už žádní Skoti! 

Zvenku se mezi bouřkou ozve tlumený hluk. Lehká pauza. 

BRUNO	 Ty jeho výkyvy nálad jsou ale docela na pováženou, ne? 

FLORENCE	 Hraničí to s manio-depresivitou. 

BRUNO	 Proč hraničí? Ten už měl bejt dávno pod práškama. Pěkně ráno, v poledne i večer. 

FLORENCE	 A upřímně mi řekni, co moje sestra? 

BRUNO	 Jo, tak pro ní, podle mě, ještě nevynalezli tu správnou molekulu. A proto je důležité 

podporovat ten správný výzkum. 

FLORENCE	 Myslím to vážně. Přijde mi, že to s ní jde z kopce. 



BRUNO	 Tvoje sestra se vždycky pohybovala na hraně. To není žádná novinka, čiči. 

Světlo zabliká. Sophie s Alexem se vracejí hlavními dveřmi, které zůstaly otevřené, jsou mokří a zabalení skotským 

plédem. Florence s Brunem je nevidí. 

BRUNO	 No, po tom všem… chceš slyšet, co si myslím? Alex ji ničí. Ona si čím dál tím míň 

věří. Navíc byla odjakživa přesvědčená, že musí dělat milón věcí, aby ji měl rád… Ale to její líčení  
a všechno to… to je děsný. Ona byla vždycky tak nějak roztomile hloupoučká, ale teď se mi zdá, že 

se z ní stal prototyp úplně blbý vyřízený paničky. 

Florence si konečně všimne Alexe a Sophie a ztuhne. 

FLORENCE	 Bruno… 

BRUNO	 A taky mi přijde, že jemu to paradoxně dělá dobře. Možná to Alexovi dokonce 

čechrá jeho ego: ono ale není zrovna těžký, aby ti to pálilo víc než jí. Možno ho to ze začátku  
i vzrušovalo. 

FLORENCE	 (hlasitěji) Bruno! 

BRUNO	 Dobře, nebudu už mluvit o jeho egu, vím, že tě to vytáčí. Ještě by sis mohla myslet, že 

jsem se na to upnul. Můžeme mluvit třeba o jeho mužnosti. Mám tím na mysli to, že se mu vlastně 

asi ten obraz hloupý nány, jak tvoje sestra působí, musí líbit. Je spousta mužů, které to ujišťuje o tom, 

že jsou chlapi a že… 

FLORENCE	 (křičí) Bruno! 

Bruno se otočí a také si všimne Alexe a Sophie, jak nehnutě stojí zahaleni plédem u dveří. Lehká pauza. 

ALEX		 (zcela klidně) Ve vratech. Moje auto. Skončilo ve vratech. Rozjel jsem se na zpátečku. 

Možná jsem trochu zbrkle šlápnul na plyn. A „bum!“, rovnou do vrat. Nenapadlo mě, že budou 

zavřený. „Bum!“ Ale je vtipný, že to aktivovalo airbagy. Tyhle věcičky fungujou fakticky dobře. No, 

ale auto nestartuje. Prostě nestartuje. Zkoušel jsem to a zkoušel. Asi jsem to přehnal. 

SOPHIE	 (taktéž zcela klidně) Nechtěl nechat hloupou nánu řídit. Necítil by se bezpečně. 

FLORENCE	 Drahoušku, Bruno si dělal legraci, to je ti, doufám, jasné… 

BRUNO	 (celý bledý) Ale… Ty vrata… co moje vrata? Teda chci říct co naše nová hliníková 

vrata, která jsme právě nechali naistalovat?  

ALEX		 No jo. Přesně do nich. Rovnou.  

BRUNO	 (bere do ruky dálkové ovládání) Myslíš, že už to nebude fungovat? 

ALEX		 To ne, to nebude. Spinkají. Leží na zemi. A trochu se taky vytvarovaly podle zadku 

mýho auta. 

BRUNO	 (rozčiluje se) Ale proč ty vrata byly zavřený, čiči?  

FLORENCE	 (také rozčílená) To ty mi, Bruno, večer co večer opakuješ, abych zkontrolovala, že jsou 

ta vrata zamčená, tak jsem se zavřela, když jsme se večer se Sophií vrátily z lékárny, prostě takový 



reflex. Jak už pořádně ani nevím, co dělám, jak pořád kontroluješ, jestli je všechno zabezpečené  
a zamčené. 

Pauza. 

ALEX		 (stále stejně klidně) Únava. Hlásím technické K.O. 

FLORENCE	 Tak tam tak nestůjte. Pojďte si sednout. 

Přisednou si k Brunovi na pohovku.  

FLORENCE	 Vyspíte se tady. 

ALEX		 Ale to ne. 

FLORENCE	 To teda ano! 

ALEX		 Ale ne. Těšili jste se, že budete mít klid, je mi jasné, že vás otravujeme, zrovna když 

jste si tak hezky povídali. A tady Bruno se na mě taky strašně zlobí kvůli těm vratům. 

FLORENCE	 Ale vůbec ne. To nestojí za řeč. Máme radost, že tady jste. Co, kocoure? 

ALEX		 Ale nemáte. 

FLORENCE	 (upřímně se rozčílí) Ale říkám ti, že máme. Jdu připravit hostinský pokoj. 

ALEX		 Únava. (lehká pauza, dívá se kamsi do dálky) To je fakt divný. Najednou mi přijde, že mi 

je ta titulka ve Financial úplně ukradená. Prostě mi to je nějak všechno úplně fuk. 

BRUNO	 Tak to je… To je asi proto, že… (zatváří se, jako že přijde nějaké zásadní odhalení) Ne, 

neboj. To zase přejde. 

Lehká pauza. 

FLORENCE	 Někdo si dá bylinkový čaj? Mám tam čerstvě natrhanou… 

ALEX		 (ukáže nahoru na Brunovu knihovnu) Já bych si dal něco, co by mě trochu vzpružilo… 

BRUNO	 (mu rychle skočí do řeči) No, to asi ne, protože už tam nic není. 

ALEX		 Ale vždyť jsi mi říkal, žes tam schoval všechny ty láhve, co… 

BRUNO	 (zase mu skočí do řeči) To teda rozhodně ne, to kecáš. Asi jsi to přehnal s tím kouřením, 

je pravda, že na někoho to působí tak, že pak trochu blouzní. 

ALEX		 Ale ne, nekecám. (vstává) Já nikdy nekecám. 

SOPHIE a FLORENCE	 Stop! 

SOPHIE	 Sedni si. 

Alex se poslušně posadí. Opět sedí všichni čtyři na pohovce. Pauza. 

BRUNO	 Jdu se podívat na ty vrata. 

FLORENCE	 Nikam nechoď. Odpočívej. Copak nám tady není dobře? 

BRUNO	 (nepříliš přesvědčivě) Ale jo. 

Lehká pauza. 

FLORENCE	 Možná že tohle je to štěstí. Jenom si takhle v klidu posedět. A nemít ani potřebu být 

na titulce Financial Times. 



ALEX		 (stále ne zrovna přesvědčivě) Možná. 

Lehká pauza. Všichni jsou naprosto klidní, pozorují modravý obrys Vogéz. 

BRUNO	 No jo, ale to, cos řekla, čiči, vlastně znamená, že štěstí je absence touhy. 

FLORENCE	 Což není tak úplně marné. 

SOPHIE	 Ale toužit znamená žít. A když člověk netouží, tak jako by byl mrtvý, ne?  

ALEX		 To je pravda. 

FLORENCE	 Tak to bude určitě zlatá střední cesta. Přestat se honit za přízraky a… Přemýšlet, co 

by nás mohlo dopravdy udělat šťastnými. 

Lehká pauza. Všichni sedí na pohovce a dívají se před sebe. 

BRUNO	 No tak, děcka, nespíme! 

KONEC 


