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                                            Matteo Difumato  

          NA HŘE ZÁVISLÍ (GIOCODIPENDENTI) 

 

                                kybermytologické mystérium 
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NA HŘE ZÁVISLÍ 

 

                                   (GIOCODIPENDENTI) 
 

Osoby: 
 

Závislý 

Nezávislý 

Dealer 

Netofilia – zosobněná bohyně internetu 

Automat – ne žena, ne muž 

Autonomia 

Herečka 

Závislost 

 

“Giocare per perdere la propria anima, cercare di inventare il modo 

come scoprire la verità.” 

 

(“Hrát tak, abych ztratil svou duši, abych našel způsob, 

jak objevit pravdu.”) 

 

Pocta N. V. Gogolovi, G. Büchnerovi a S. I. Witkiewiczi.  
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Odehrává se v síti. Není to ledajaká síť, je to pavučina. Ale není to ledajaká 

pavučina, je to pavoučí síť, jíž vládne Netofilia. Na jevišti může takové 

prostředí vyjadřovat například kulatá jáma, do níž se vejdou minimálně tři 

herci, vyhloubená uprostřed jeviště, obklopeného ze čtyř stran vzestupným 

hledištěm. Toto scénické řešení však není jediným východiskem, v českých 

šířkách asi velmi špatně řešitelným, pokud jde o uspořádání auditoria. Tady 

nechávám prostor fantazii, jak může takové království bohyně internetu 

vypadat. Postava Závislosti je vzdáleným příbuzným Netofilie, ale není to 

bůh. 

 

Zde je potřeba dodat, že příběh není nutno brát jako sociologickou, 

psychologickou nebo jinou odbornou sondu či rozbor problémů závislosti 

jako takové, spíš se nastíněním vztahů (které nejsou mnohdy dovedeny do 

jasně definovaných poloh – vždyť problematika vztahů je složitější než 

komplex závislosti) snaží přijít na to, jak svět závislosti vypadá a také to, jak 

nebezpečná je hra do všech možných nejhorších důsledků (např. záměrná 

manipulace s druhými), přestože je základním principem životaběhu a 

lidského modelu žití (hra). 
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Scéna I. 
 

V první scéně se vynoří postava ve zvláštním kostýmu, jemuž by se dalo říci 

“nezávislý”. 

Autonomia Vstupte. (Řekne, aniž by někoho konkrétního zvala dál.) 

Mezitím se Závislý a Nezávislý s velkou vervou baví o nějaké nové 

videohře, nových ženských objektech atp.; mohlo by jim být tak maximálně 

něco přes dvacet. Jde je slyšet zpoza scény, jak se zaujetím v hovoru 

přicházejí na jeviště. 

Závislý Ale to první kolo bylo stejně nejlepší! 

Závislý A kdybys viděl tu promakanou grafiku! 

Nezávislý Mluvila teda anglicky – no, moc jsem jí nerozuměl – ale 

takovým způsobem.. Víš, jakým způsobem? 

Závislý To kdybych věděl. Ale za další kola už se musí platit! 

Nezávislý Ta by šla i zadarmo. 

Závislý 'Seš na těch ženských nějakej závislej, ne? 

Nezávislý Kdo by nebyl.. Ale víš co, já si v tom umím udělat jasno – do 

ničeho se nevrtám a jakmile to nejde samo od sebe, tak.. 

Závislý ..Tak si to uděláš někde jinde! 

Nezávislý Já nemám potřebu. A jakmile vyplyne všechno pěkně samo 

od sebe, tak.. 

Závislý Ty mě vůbec neposloucháš! Víš vůbec, o čem mluvím? 

Nezávislý O nějaký blbý hře.. 

Závislý Ale to není jen tak ledajaká hra. To je hra, kde.. 

Nezávislý ..Kde si to děláš s virtuálníma  paničkama.. 
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Závislý Ty jsou jen tak mimochodem pořádně nadržené, ale chtěl 

jsem říct, že je to hra, kde.. 

Nezávislý Nechceš se bavit raději o něčem jiném? 

Závislý A o čem? O ženských? 

Nezávislý Ty‘s mě vůbec nepochopil! Měl by ses trochu uvolnit a nechat 

věcem volnější průběh.. 

Závislý Zato ty jsi fakt nezávislák! Nikde nepracuješ, tvoje příjmy 

jsou poněkud zakryté rouškou tajemství, každý měsíc máš 

jinou slečnu a zázemí? To  je ti tak trochu cizí, ne? 

Nezávislý Co‘s teda říkal na tu Indku? 

Závislý Lepší jsou ruský čubičky, co na to 'dou pěkně zvostra.. 

Nezávislý Co tě obtěžujou mejlem, viď? 

Závislý Ty 'seš blbej! Já jsem náhodou na ženských pěkně závislej! 

Nezávislý A ještě na videohrách, ne? Nebo to hraješ na počítači? 

Závislý A taky na práci, na penězích, na lidech, na sexu, na žrádle.. 

Nezávislý Na fetu, na chlastu..  

Závislý Ty 'seš magor! 

Nezávislý A taky se musíš pěkně oblékat.. 

Závislý A svlíkat. Ale na týhle prohnilý společnosti a na těch 

zpropadených lidech úplně ze všeho nejvíc, a to mě sere! 

Nezávislý Nemohl by ses vyjadřovat trochu uhlazenějc? Všude jsou 

tady kamery, všichni tě sledujou.. 

Závislý Kdo mě sleduje? Kde to ksakru jsme?  

Autonomia No tak hoši, vstupte přece! 
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Závislý Slyšel‘s to? 

Nezávislý Jo, slyšel, a moc dobře. Měl by ses jít léčit z těch svých 

závislostí. 

Závislý Ale já to slyšel, a ty taky, ne? Co to kurva bylo? 

Nezávislý Už jsem ti řek‘, že by ses měl trochu vyjadřovat. Někdo nás 

někam zve. 

Závislý Ale já jsem úplně normální, pracující člověk! 

Nezávislý Přerůstá ti to přes hlavu. Nezvládáš to.  

Autonomia No tak, kluci, přihlašte se. 

Závislý Přihlásit se? Kam? 

Autonomia Kdo tady chce zažít něco neobvyklého?  

Závislý Já! Já! Hlásím se! 

Nezávislý Pojď. 'Dem pryč. Je to příliš agresivní.  

Závislý Slyšíš tu hudbu? 

Nezávislý Myslíš to dunění? 

Autonomia Konec předstírání, kluci. Zákaz hraní. Tentokrát to bude 

opravdu jízda! 

Nezávislý Já bych do toho, ač se to nezdá, docela šel. 

Autonomia mlčí. 

 To je nějaký divný. Pojď, 'dem pryč. 

Nezávislý Haló? Je tady někdo? Kudy se dostaneme dovnitř? 

Autonomia Nebo ven? 

Autonomia se začne smát. 
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Závislý To je fakt ňáký blbý. Hele, nedělej si z nás srandu a řekni, 

kudy dovnitř nebo ven. 

Autonomia Dovnitř nebo ven? (Opět se směje.) 

Závislost Pěkně‘s to.. 

Autonomia se strašně směje. 

Závislost Teď už se vocaď, kluci, nedostanete! 

Taky se směje. Tma. 
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Scéna II. 
 

Dealer Tak co, ty šlapko? 

Herečka Já nejsem žádná šlapka, ale herečka! 

Dealer Mám pro tebe kšeft. Když tuhle hru doporučíš v divadle, 

dostaneš provizi. 

Herečka Jakou hru? Ty děláš přece do videoher, ne? 

Dealer Však já neříkám, aby se tam hrála. I když – proč ne? Myslíš, 

že dneska divadlo někoho zajímá? Můžou tam narvat počítače 

a konzole a může se to hrát místo toho blbýho divadla. 

Herečka 'Seš kretén. 

Dealer Ale šoustá se ti se mnou dobře, viď? Tak aspoň nějakou 

videoprojekci nebo – však těch divadelníků znáš hodně, ne? 

To se určitě ujme. Je to pecka! Takovou hru si ještě nehrála! 

Herečka To určitě ne. A byla by tam pro mě nějaká role? 

Dealer Je už to všechno nadabovaný. 

Herečka Někdy bych si chtěla zahrát roli herečky. Divadlo na divadle. 

Dealer Co máš furt s tím divadlem? Jednou jsem tě viděl hrát – ne, že 

bys byla špatná – ale byla to taková volovina! 

Herečka Ty divadlu vůbec nerozumíš. Ty rozumíš jen těm svejm 

videohrám. 

Dealer Je to kšeft. Narozdíl od tvýho hraní. 

Herečka Ale až se dostanu k filmu, to teprv uvidíš! 

Dealer Jo, to je ta největší disgréce, objevit se v telce, to seš pak 

hrooozně slavná a je z tebe hned celebrita. 

Herečka Kdo mluví o televizi. Já mluvím o filmu. 
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Dealer Jo, na plátně seš úplná Greta Garbo, to je fakt. Hlavně když tě 

při tom točím na digitál a dávám to na net. 

Herečka Ty prasáku! Tys to dal na internet? 

Dealer Amatéři.cz. 

Herečka Já přece nejsem žádný amatér! Živím se divadlem 

profesionálně! 

Dealer A pornem by ses živit nechtěla? To přece dělá hodně celebrit, 

ne? V týhle zemi jsou všichni herci, ti profesionálové jsou 

nejhorší, nejtrapnější, nejofrklejší a nejdomýšlivější, ale my – 

ti ostatní herci – amatéři – my jsme fakt cool! 

Herečka Hlavně na tom tvým internetu, viď? 

Dealer Tam najdeš opravdový osobnosti. Ne v rádiu, divadle nebo 

televizi. 

Herečka Hlavně ti, co neví, jaký je rozdíl mezi měkkým a tvrdým i. 

Dealer A s a z a b f l m p s v z – neleze ti to nějak na mozek? 

Herečka Zavolám do Francie Jeanovi a ten ti dá pěknou lekci. 

Dealer Francouzštiny, tak možná. Vy herečky jste všechny kurvy. 

Herečka Víš, to je na tom divadle pěkné, že se tam aspoň nemluví 

sprostě. 

Dealer Tak jak to bude s tou hrou? Máš zájem? 

Herečka Nejdřív si ji zahraju a když to bude dobrý, tak to pro tebe 

udělám. 

Dealer Pro sebe, děvečko, pro sebe! Když prodáš, ze začátku řekněme 

sto kusů, budeme boháči! 

Herečka Ale žít s tebou nebudu. (S hereckým patosem, jakoby hrála 

nějakou roli) Tak ráda bych měla jednoho partnera! Kdyby to 
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jen šlo, vybrala bych si hned! (Z jiné role) Líháme s ostatními.. 

ti praví na hony jsou vzdáleni. Jen, protože potřebujeme objetí, 

dotýkáme se s těly jiných duší. (Přehnaná recitace) 

 

Láska je větrný mlýn,  

zažehná každý splín,  

vyvěrá ze sutin, 

zahřeje vlažný stín. 

Život je krátký jako sen,  

jak by netrval ani den. 

V smrt se promění bdění,  

kdo ví, co je pak a není. 
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Scéna III. 
 

Autonomia Už jsi vzhůru, krasavče?  

Závislý Kde to jsme? 

Nezávislý Kdo jsi? 

Autonomia Jsem tvoje princezna a ty mě musíš vysvobodit z osidel 

tohoto úděsného království. 

Nezávislý Cože? 

Autonomia Vidličky a nože. Mluvím snad jasně, ne? 

Závislý Můžeš nám říct, kde jsme? 

Autonomia Jste v království virtuální reality, kterému vládne hrůzná a 

despotická Netofilia, a vy ji musíte zneškodnit a vysvobodit 

mě. Já jsem Autonomia, nezávislost, kterou zde Netofilia 

pod ne-představitelným nátlakem vězní a utiskuje. 

Závislý Tak já to asi nebudu – pokud jsme, jak říkáš, v království 

her.. A to tu můžem být, jak dlouho chceme? 

Nezávislý Pokud jsi ale zosobnění nezávislosti, žádná síla tě přece 

nemůže věznit tam, kde nechceš. 

Autonomia Nezávislé bytosti neexistují. Každý je závislý na nějaké 

činnosti a každá, byť jen malá nezávislost podléhá 

nařízením shůry.. Vždy je za tím nějaká svrchovanější moc 

a síla. 

Nezávislý Vysvobodit tě? A jak? 

Autonomia Jednoduše. Projdete touhle hrou a uzdravíte se. 

Vysvobodíte mě a uzdravíte se. 

Závislý Vidíš to, už jsme se dostali do vyšší úrovně. Ale že tady 

budou mít tak promakanou grafiku, to jsem teda fakt 
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nečekal. 

Nezávislý To je jako ta hra, o které jsi mluvil? 

Závislý Já nevím. Nějak se to zamotalo. Smál se tady nějaký chlap 

a dál už se nepamatuju. 

Autonomia To byl závislák, zlý, echt závislák. Je to její příbuzný, ale 

není to bůh. 

Nezávislý Ona je bohyně? 

Autonomia I já se můžu stát bohyní, když mě vysvobodíte. 

Závislý A co bude pak s náma? 

Autonomia O to se nestarejte. O to se pak postarám já. 

Závislý A co máme teda udělat? 

Autonomia Nejdřív se potkáte s automatem. Pozor: není to ani žena, ani 

muž! Musíte splnit jeho úkoly a zároveň nepropadnout jeho 

vábidlům a lákadlům. Taky musíte do hry zapojit co nejvíc 

lidských bytostí, aby účinek byl o to větší. 

Nezávislý Kolik lidí hraje automaty! 

Autonomia Správně. Je to obrovský tok peněz, šíře podsvětí – je to 

velmi nebezpečné, dávejte pozor! Abych vám usnadnila 

úkol, zařídila jsem, aby vám pomohly dvě lidské duše, které 

jako mnozí další už závislosti na hrách propadli. Nejsou to 

jen automaty, internet a jiné hry, ale také velmi nebezpečná 

manipulace s druhými a hrátky, kdy si lidé zahrávají sami 

se sebou a svým osudem a mrhají tak marně své životy. Na 

závěr se utkáte se samotnou Netofilií, bude to souboj, kde 

musíte uplatnit více než kdy jindy svou fantazii a nenechat 

se zmást věčným kasínem jejích přání a tužeb, ať už by vás 

do svých služeb lákala sebevíc! 

Nezávislý Jsme připraveni. 
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Závislý Počkej, a co když do toho nepudem?  

Nezávislý Sám jsi chtěl hrát, tak máš příležitost! 

Autonomia Když svůj úkol nesplníte, budete dál a dál, hloub a hloub 

propadat pocitům beznaděje, zoufalství, nespokojenosti a 

budete se čím dál častěji ocitat na prahu smrti, místo aby do 

vás vstupovala pravá láska, spokojenost, štěstí a hlavně 

život plný reálných snů a zosobněné fantazie, které budou 

skutečností, tou pravou skutečností plnou nejvyšších 

představ a uskutečněných vizí. 

Podívejte se teď na to, kam až došla lidská bezmoc a touha 

po penězích. Bezohlednost, sobectví, touha po moci a 

bohatství zvítězila nad lidskými city a empatií. 
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Scéna IV. 
 

Na panství automatů v království Netofilie to vypadá tak, že scéna je plná 

nejrůznějších strojů a lidské činnosti zjednodušujících přístrojů, kterému 

vládne hrací automat. Je to osoba, rozprostírající se mezi ostatními 

spotřebiči. Má plášť plně propojený s těmi dalšími. Je jakoby uvězněn, ale 

hýří štěstím a dobrou náladou. Skanduje něco jako “dej – jabko – hruška – 

peníze jsou fuška”. Na scénu přichází Herečka s Dealerem a ohmatávají si 

různé stroje, jako v elektru. 

Herečka Tak to je úlet. 

Dealer Uvidíš, nejmíň sto kusů se prodá.  

Herečka A co je tady úkolem? 

Dealer Hodit do automatu co nejvíc peněz a vyhrát co nejvíc zboží. 

Herečka Máš drobný? 

Dealer Zkus tam něco zmáčknout. 

Automat Dokud nehodíte peníze, nic neřeknu. 

Herečka No jo, porád. Tak dáš mi něco? Nebo myslíš, že s tebou spím 

z lásky? 

Dealer dá Herečce peníze a ta je dá do nastavených rukou Automatu. 

Automat Co chcete slyšet?  

Dealer Zmáčkni tam něco. 

Herečka chytí Automat pod krkem. 

Automat Musíte hodit další peníze. 

Herečka naštvaně předá Automatu další obnos. 

 Co chcete slyšet? 
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Herečka Tak to už jsme snad slyšeli. 

Herečka zacloumá krkem Automatu a zatřese s ním. 

Automat Dobrá. Úkol první. Vyberte si spotřebič.  

Herečka Tak co by se nám tak hodilo, Karle? 

Dealer Drogy tu nemaj? 

Herečka Mně by se hodila žehlička na vlasy. Mno a ty bys potřeboval 

oholit, ale žiletky ti stačí. Žehlička na vlasy. 

Automat Vždyť jste mi tu dali všehovšudy dvě stovky? To si myslíte, 

že dostanete žehličku na vlasy? Jste za ně asi trochu 

přitažení, ne? 

Dealer Víc nemáme. 

Automat O.K. Můžu vám nabídnout úvěr. 

Herečka Spotřebitelský úvěr? Karle! Potřebu-jete občanku? 

Automat Potřebuji vědět, kde bydlíte, abychom vám případně mohli 

zastavit ne-movitost. 

Dealer Za blbou žehličku na vlasy? 

Automat Soudy, exekutoři, správní řízení.. Víte, kolik to stojí peněz? 

Herečka A kolik stojí taková žehlička na vlasy?  

Dealer A kdo říká, že ji nebudeme splácet? 

Herečka  My ji snad máme vyhrát, ne?  

Dealer Říční 2, Neratovice. 

Automat Vaše heslo je “blbost” a zalogujete se pod jménem “blbci”. 

Herečka S velkým B nebo s malým b?  

Dealer To je jedno. 
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Automat Dva blbci. 

Herečka Tak dva blbci nebo jenom blbci? 

Automat Jste dva, ale jenom blbci. 

Herečka Díky. 

Automat Chcete se zalogovat? 

Herečka Jo. Blbci a.. jak bylo to druhý, Karle?  

Dealer Blbost. 

Herečka Jo, blbost. Doufám, že v tom není něco osobního? 

Automat Přihlašovací údaje byly vygenerovány automaticky. 

Odpovězte na tuto otázku: Kolik tak běžně sázíte a jak často? 

Dealer Často a většinou tak ty dvě stovky.  

Automat Vyhráli jste někdy něco? 

Dealer Ne. Vlastně jednou se z automatu vysypalo tolik, že jsem 

pozval celou hospodu. 

Automat Ani tady nevyhrajete. Na co vám bude ta žehlička na vlasy, 

slečno? 

Herečka Na žehlení.. 

Dealer ..vlasů.. 

Herečka Nebo se s tím dá žehlit i něco jiného?  

Automat Vaše skóre je zatím jedna ku desíti.  

Herečka Co to znamená? 

Dealer Že máme desetiprocentní šanci získat tu žehličku. 

Automat Žehlíte často? 
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Herečka Jako co? Vlasy? No, bude to moje premiéra.. 

Automat Možná i derniéra. Máte vlasy suché, mastné, mokré, tmavé, 

blond, jste plavá nebo zrzavá? 

Herečka Nechcete si mě vyfotit? 

Dealer Tak dost. Už mě to přestává bavit. Navalte tu žehličku. 

Adresu už máte. 

Automat Za dvě stě korun? 

Herečka Když se vykoupu, vlasy mám mokré, jinak suché, a když 

neteče voda nebo hraju s parukou, tak mastné. 

Automat Děkuji. Autorizace byla dokončena. Vyzvedněte si prosím 

žehličku u pultu B, heslo “blbci”. 

Herečka Vyhráli jsme žehličku na vlasy! 

Dealer To je ale blbá hra. Měl bych to ještě víc promyslet, aby sis 

v divadle neudělala ostudu. 

Herečka Ne, mně se to líbí, vyzvednem ji a pak se 'de žehlit! 

Dealer Jo, už by to chtělo. Nosím ty samé spoďáry už čtrnáct dnů! 

Herečka Spoďáry se nežehlí, miláčku. Ale teď mě tak napadlo, že 

doma nemáme pračku. 
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Scéna V. 
 

Přichází Závislý a Nezávislý. 

Nezávislý Tak tady to je? 

Závislý Jo, to je ta bláznivka, co jsme ji viděli ze základny. 

Nezávislý A tamto bude asi ten automat.  

Herečka Nazdar, kluci! 

Závislý Tak co, vyhráli jste něco? 

Herečka Jo, ale potřebovali bychom pračku.  

Závislý Kolik to chce? 

Dealer Dvě kila a adresu.  

Nezávislý Na to se můžem vykašlat. 

Automat Musíte splnit moje úkoly, jinak Autonomii nevysvobodíte. 

Nezávislý Tak začni. 

Automat Nejdříve musíte vhodit obnos.  

Nezávislý Na to ti kašlem! Řekni, kde je Netofilia!  

Herečka Kdo je to Netofilia? 

Nezávislý Bude vás tady věznit, dokud z vás nevypustí duši! Tak řekni, 

kde to je? 

Závislý A nezahrajem si nejdřív? O tu pračku třeba? 

Herečka No, potřebujeme pračku.  

Automat Vložte obnos. 

Nezávislý Na to ti kašlem! Řekni první úkol! 
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Nezávislý zatřese s Automatem, až se z něj vysypou peníze. 

Automat Dám vám pračku, dám vám, co budete chtít, jen mě nechte žít! 

Dealer Prachy. Prachy. Dělej, ber. 

Herečka a Dealer sbírají rozkutálené peníze. 

Automat Musíte uhádnout, kolik je ve mně ještě peněz. 

Závislý To přece nejde uhádnout!  

Nezávislý Tolik, kolik jsi okradl lidí! 

Automat A kolik jsem jich okradl podle vás?  

Herečka Co to máš za blbý otázky? 

Nezávislý znovu zatřese s Automatem a znovu z něj vypadnou peníze. 

Nezávislý Tak co, máš tam ještě něco? 

Automat Je to všechno. Vyhrál jsi. Další otázka: Co mám nejraději na 

lidech? 

Nezávislý To je lehké. Že za tebou přijdou a zahrají si s tebou. Rád si 

zahráváš s lidmi. Máš rád hazard. 

Automat Vzdávám se! Vzdávám se! Uhádl jsi! Další otázku už ti 

nedám, ale poradím, jak se dostaneš k Netofilii – pod 

podmínkou, že mi vrátíš vše, co jsi mi vzal. 

Automat Ať se rozhodne sám hráč. Buď se dozví vše, nebo vše ztratí. 

Nezávislý Zahraju si s tebou hru. Chci v té hře vyhrát klíč od komnaty 

tvé bohyně. 

Automat Minimální vklad je.. 

Nezávislý Sázím tuhle dívku! Když nevyhraju, zůstane tady s tebou a 

bude s tebou hrát do skonání věků! 
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Herečka Cože? 

Nezávislý Nebojte se. Dokážu to. A vsázím tady ještě jejího parťáka. 

Automat Sázku beru. Ale budeš je pak dotovat ty. Řekni mi, kde je 

z téhle hry úniku. Až na to přijdeš, vyvstane ti nápověda. 

Nezávislý Musím.. musím osvobodit Autonomii. To je jediné 

východisko z téhle hry. 

Automat A jak ji vysvobodíš? To ti neřekla? 

Nezávislý Řekla mi to moc dobře a taky to, že s tebou bude těžká úloha. 

Závislý Počkej, zkusím ho přeprogramovat. 

Závislý začne mačkat pár tlačítek na Automatu, až začne vydávat podivné 

zvuky. 

 Jsi jenom automat, nejsi člověk! 

Automat Ne.. to.. fi.. li.. a 

Automat se vypne. 

Dealer A je to v háji. Teď se nedozvíme nic.  

Herečka Aspoň že máme ty prachy. 

Nezávislý Pojďte, prohlídnem to tady. 

Závislý Říkal, že až přijdeme na to, jak se z téhle hry dostanem, že 

přijdem na to, jak ji vysvobodit. 

Herečka Jenže odsud se nikdy nedostaneme! Jsme tady uvěznění! Proč 

jsem do téhle hry vůbec šla? Jsi parchant, zničil jsi mě a v tuhle 

dobu mám být v divadle a hrát představení! 

Nezávislý Musíme zpátky k Autonomii, jsme ztraceni! 
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Scéna VI. 
 

Závislost V tuhle chvíli už se k ní nedostanete. Už jste na hře skutečně 

závislí. Ale co se vám podařilo – zneškodnit automat. A proto 

jste svou závislost částečně překonali; řeknu vám tedy, kde 

svou Netofilii najdete. Ale nejdřív musíte zneškodnit i mě! 

Nedopustím, abyste vyhráli a zničili tak svět internetového 

šílenství. 

Autonomia (je na scéně jako zobrazení shůry) Síť je pavučina. Kde 

utkáno jest příze z přízně dravce. Smotá, vábí, láká a poté po 

pozření sám zhyne. Sám se stane svotkem. Taková je síť, do 

níž lákáme své uživatele, abychom z nich vyzískali užitek. 

Pak síť sama ztratí svůj význam a jako papír se časem 

rozpadne. 

Nezávislý Slyšíš to? 

Závislost Ano, a jako papír se časem rozpadne! (Směje se.) Copak 

lidstvo nevymyslí vždycky něco, čemu poté samo propadne? 

Alkohol, tabák, drogy, to je věčné! 

Nezávislý My tady nezápasíme proti alkoholu a drogám, my se chceme 

jen vymanit z téhle hry. 

Dealer Beze smyslu. Už to prodávat nebudu!  

Herečka Máme teď peněz dost, viď? 

Závislý Dělíme se stejným dílem.  

Nezávislý Chcete se odsud dostat nebo ne? 

Závislost Nikdy se vám nepodaří mě zneškodnit. Netofilii možná, ale 

mě ne. 

Herečka nahází všechny peníze na Závislost. Ten se začne rochnit 

v penězích, až řekne: 
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 Tak se mi to líbí! Vstup volný! 
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Scéna VII. 
 

Ze stropu se spustí závěsy, což symbolizuje království Netofilie. Systém 

zavěšených průsvitných záclon je tak členitý, že herci procházejí sem a tam 

a jako by se ztráceli a nemohli se znovu najít. Volají na sebe, ale jeden 

druhého neslyší. Ozývá se znovu dunění, které je všem bytostem nepříjemné 

– má motiv lákavého opakujícího se souznění, ale harmonie je jen občasná 

a přechází v destrukci. Kakofonie je všem tak nepříjemná, že si musí držet 

uši. 

Nezávislý Kde jsi, ty stvůro? Vylez!  

Závislý To je nářez! 

Herečka Ráda bych věděla, jak ta miss vypadá! 

Netofilia se objeví v kostýmu, ve kterém jí nejde vidět obličej. Má jen otvor 

pro ústa a oči, jinak je celý černý. 

Netofilia Pavouci! Pavouci! Vítejte! 

Závislý Tak oslnivou a hustou krásu jsem dlouho neviděl! 

Nezávislý Podobá se to těm tvým dámičkám v latexu, viď? 

Netofilia Musíte mě milovat, musíte mě milovat, má chátro, sebranko, 

zvěři! Lidstvo je zvěř! Ještě že jsem bohyní! 

Nezávislý A co jsi víc? V čem jsi lepší? 

Dealer Vyplatíš mě, když to všechno prodám? 

Netofilia Ale kdepak, miláčku, prodáš to i bez toho! 

Herečka Ty jsi ale hvězda, kočičko, nesahám ti ani po kotníky s tím 

tvým oblečkem! 

Netofilia nechá spustit jednu šálu na Herečku, ta se octne v látkovém vězení. 

Dealer Pusť ji, ty zrůdo! Nech ji na pokoji!  
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Netofilia Vysvětlíte mi někdo, kdo tady vládne? 

Nezávislý Zabiju tě, slyšíš? Zabiju! 

Nezávislý se vrhne vstříc šálám k Netofilii a smete ji k zemi. 

Netofilia Chceš si to rozdat, cukrouši? Ale to asi jen tak nepůjde! 

Netofilia nechá spustit další šálu a Nezávislý se stejně jako Herečka ocitne 

ve vězení. 

 Víte, co jste udělali mému oblíbenému automatu? Normálně 

jste ho vypli! 

Automat přijde zkroušeně na scénu. 

 Ale stačí, abych luskla prsty, a on s vámi bude zpátky 

hazardovat! Chcete to? 

Netofilia dá pokyn a Automat se znovu spustí.  

Automat Dokud nehodíte peníze, nic neřeknu!  

Dealer Sakra! Vzal si je ten magor! 

Netofilia Za úplatu pro mě dělá všechno, co budu chtít. 

Závislý Počkej! Zadrž! Miluji tě.  

Netofilia Opravdu? 

Závislý Od prvního momentu, co jsem tě spatřil, jsi ve mně vyvolala 

nebetyčné chvění. 

Nezávislý Najednou mluví jako básník! 

Netofilia Počkej, myslíš to vážně? Vím, že často hraješ a že jsi tomu 

úplně propadl, ale takové city najednou k nejvyššímu 

internetovému božství a všech mánií a her? 

Nezávislý Jak to myslíš? Zbláznil ses? 
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Netofilia Myslíš-li to skutečně vážně a zůstaneš- li zde se mnou, tvé 

přátele osvobodím. Řekni mi: miluješ mě hodně? Miluješ mě 

tak, že bys dokázal.. 

Závislý Dokážu všechno, princezno! Dokážu vše, co si přeješ! Projdu 

všema komnatama, až se ze mě stane avatar! 

Herečka Není to žádná princezna, ale..  

Netofilia Královna, kočičko, královna! 

Herečka To znamená, že je vdaná! 

Dealer A kdo je její muž? 

Nezávislý Toho se děsím, toho se vážně děsím! 

Netofilia Budeš mým milencem! Můžeš zůstat tady a já za to tvé přátele 

propustím. 

Nezávislý 'Seš blázen, kámo, říkám ti, že jsi blázen! 

Netofilia Budiž! 

Šály se vytáhnou nahoru a Herečka s Nezávislým se vymaní z vězení. 

Závislý Díky, má nejvyšší, tisíceré díky!  

Netofilia Není zač. A teď zmizte! Východ je tudy.  

Ostatní se ani nehnou. 

 No tak zmizte! Nebo tady snad chcete zůstat? 

Závislý Běžte pryč, prosím. Běžte pryč. 

Ostatní se odeberou k východu. 

Netofilia Mám pro tebe, drahý, hned několik úkolů. Seznámím tě s nimi, 

až naděje čas. Ale nyní se odeberme na lože. 

Závislý Všechno, má královno, pro tebe všechno! 
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Odejdou. Tma. 

 

                                             P A U S A 
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Scéna VIII. 
 

V druhé půli je na scéně plno počítačů. Sedí za nimi Nezávislý, Herečka, 

Dealer a Autonomia v lidské podobě. 

Nezávislý Už jste něco našli? 

Herečka Hledáme jak blbí. Nestíhám. Musím si opakovat text, za 

chvíli mám zkoušku a pak představení. 

Dealer Jak se ta hra jenom jmenovala? Jakoby nám to úplně 

vypadlo. 

Autonomia Mě se neptejte. Já už jsem člověk a co bylo předtím, si 

nepamatuju. 

Dealer Přece musí existovat nějaký odkaz nebo něco. 

Nezávislý A hlavně – jak bychom se do té hry dostali zpátky? 

Autonomia Něco jsem našla. Kouzelné slůvko – avatar. Možná že když 

bychom ho opakovali, třeba bychom se dostali zpátky do 

hry. 

Nezávislý Počkej – zdá se mi, že o avataru něco říkal. Že až se stane 

avatarem, bude jeho úkol splněn! 
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Scéna IX. 
 

Na scénu přichází Netofilia a Závislý, ostatní účinkující je však nevidí. 

Procházejí mezi ostatními herci a počítači. 

Netofilia Vidíš ty smrtelníky? Nechtěl bys takhle dopadnout, viď? 

Pořád něco hledat na počítači a nevědět, co vlastně a proč. 

U mě jsi přímo v síti, přímo v centru dění. 

Závislý Láskou také nevím, co dřív, královno. Je na čase plnit tvé 

úkoly. 

Autonomia Avatar, avatar, avatar.. 

Netofilia Jsou úplně mimo! Neví, co hledají a jak na to! Tvým prvním 

úkolem je zařídit, aby se nadobro ztratili v síti a jejich pojem 

o čase i prostoru by se tak zkreslil! 

Závislý A jak to mám udělat, královno? 

Netofilia Budeš jim do vyhledávače zadávat indicie, jejichž smysl však 

nikdy nepochopí, a jejich plány vysvobodit tě z mých tenat se 

tak zhatí! 

Závislý Jak vidíš, docela se to daří i bez mé pomoci. 

Netofilia Musí se totálně ztratit! 

Autonomia Pojďte, budeme to všichni opakovat nahlas! 

Herečka Hereckých cvičení mám plné zuby. Je to blbost a musím na 

zkoušku! 

Dealer Počkej, třeba z toho nakonec vytřískáme nějaké peníze! 

Nezávislý Měli bychom to někomu říct! Copak to, co se nám stalo, je 

úplně normální a neměl by to někdo vědět? 

Netofilia Vidíš, už se snažíš, aniž bys o tom věděl. Naťukej do kompu 

něco, co je ještě víc zmate! 
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Závislý sedne k jednomu z počítačů a začne programovat. 

Autonomia Přátelé, našla jsem odkaz Netofilia, to je ona! 

Netofilia Co‘s to tam zadal? Vždyť je nezmateš, ale přivoláš! 

Závislý Jen klid, je to výraz lásky, chci zvěčnit tvoje jméno. 

Netofilia Mám na to chuť. Kašli na ně a pojď vedle. 

Závislý Rozkaz! 

Netofilia a Závislý odejdou pryč. 
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Scéna X. 
 

Autonomia Je to celé nějaké zamotané. Jako bych v tom příběhu ani 

nefigurovala. 

Nezávislý Na nezávislost můžeme všichni úplně klidně zapomenout. 

Touha po odplatě nás žene k pátrání, co nemá hlavu ani patu. 

Herečka Dobře. Představení a zkoušku už nestíhám. Jsem ochotna tam 

zavolat, protože důvody pro důležitější věci jsou všem zřejmé. 

Nejdřív mi ale řekněte, na co nám bude jeden závislák, kterej 

propadl kouzlu her a proč bychom ho vlastně měli 

zachraňovat. 

Nezávislý Je to lidský život, a navíc můj dobrý kamarád. 

Dealer Šli jsme do toho s tebou jen pod tou podmínkou, že z toho 

něco kápne. 

Nezávislý Můžeme a pasteriori z toho udělat edukační program pro 

mladistvé s tendencí k závislostem. 

Dealer A.. co? Edukační? Ty chceš dělat ňákej program? ́ Dyť sedíme 

u počítače už několik dnů po sobě pravidelně v tuhle hodinu 

jak ňáká sekta. 

Herečka Asi bych tam měla zavolat. Vydržte, za chvíli se vrátím. 

Herečka odejde. 

Dealer Od začátku se mi to nelíbí. Já na vás kašlu. Budu to produkovat 

dál, to jsou jistější prachy. 

Nezávislý To bys chtěl, aby se v té hře ztratili další? Ty je v tom budeš 

podporovat? 

Dealer Říkám, jistý prachy. Je to majlant. To teď frčí. Víc než ňáký 

divadlo. Já jí to furt říkám. 
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Herečka se vrací znovu na scénu. 

Herečka Vyhodili mě. Mám vyhazov. Tak už si asi v ničem nezahraju. 

Autonomia Počkej. Jakto? Proč? 

Herečka Dvě neomluvené absence a jedna omluvená za tenhle týden, 

to už k tomu asi bude ňákej důvod, ne? 

Autonomia Jsi šikovná přece. To ti nemůžou takhle udělat! 

Herečka Rejža a šéf v jedné osobě může všechno. (Dealerovi) Krom 

toho jsem ti chtěla dát kopačky! (Rozbrečí se.) 

Dealer Co blbneš? Chtěl jsem ti nabídnout podíl v tý hře.. 

Herečka (s pláčem) Myslíš, že mě to uživí? 

Dealer Jasně! 

Herečka Tak pojď. 'Dem pryč. 

Herečka a Dealer odcházejí.  

Autonomia Tak, a jsme na to sami.  

Herečka se vrací. 

Herečka Počkejte! Když si dneska nezahraju v divadle, tak aspoň před 

váma! Řeknu vám monolog, chcete? 

Nezávislý No.. my bychom radši.. 

 

Herečka Dobře. Tak poslouchejte! 

 

 Je lépe být uváděn než čten 

na tvých mdlých lících nevidět sten 

byl by byl neviděn,  

než jen když umírá den. 

 



 
34 

 Žádné místo není ideální  

žádné město není k pokochání  

jen sen a stav duše 

a okolnosti mohou být. 

 

 Nech mě jít, abych mohla hrát,  

abych ztratila, co jsem nestihla vzdát,  

abych našla pravdu,  

způsob, jak ji vyzískat. 

 

 V zavřených očích vidím svět,  

když je otevřu, můžu závidět  

- ten svět je náhle jiný – lež,  

kruté pravdě neujdeš. 

 

 A teď musíte tleskat. Proč netleskáte? 

(Herečka po celou dobu plakala.) 

Autonomia To je hezký. Z čeho to je? 

Herečka To je z jedné hry. A teď už fakt musím. Ať se vám podaří 

dostat ty padouchy. Znám to nazpaměť. Je to v druhé půlce 

hry, asi třetí kolo. Tam všechno najdete. Musíte ji hrát pořád 

dokola, a pak na to přijdete. Víc nevím. Čau. 

 

Herečka odejde. 

 

Autonomia Co tím chtěla říct? 

 

Nezávislý Tou básničkou nebo tím třetím kolem? 

  

Autonomia Obojím. Nějak mi to do sebe nezapadá. Já jsem sice na 

svobodě, ale zatím to vypadá, že té hře propadli úplně všichni. 

Dealer se vrací. 
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Dealer Kam‘s dal ty analgetika, ty hajzle? 

Nezávislý Co? O ničem nevím. 

Dealer Ta holka je těžce nemocná a ty jí ještě budeš schovávat 

prášky? 

Autonomia Klid, kluci, klid! 

Dealer Ale jestli chceš vědět, kdo tady hraje hlavní roli, já ti to klidně 

řeknu, kamaráde! 

Autonomia Co blbneš? Nech ho být! 

Dealer Ty do toho vůbec nekecej, ty ´seš tady nejmíň důležitá! 

Autonomia Tak kdo? Tak kdo to je? 

Dealer Tipni si. Tvůj opak. Závislost. 

Dealer něco naťuká do počítače. 

 Na všem, kamaráde, na všem, co na tomhle světě existuje! 

Dealer odejde. 

Nezávislý Takže my v  tom vůbec nefigurujeme. Asi. 

Autonomia My v tom asi nemáme šanci figurovat. Tenhle svět 

nezachráníme. Ani kdybychom se na hlavu stavěli. 

Začne hrát symfonická melodie. Autonomia a Nezávislý dál ťukají 

bezvládně do počítačů, až se úplně setmí. 
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Scéna XI. 
 

Když se znovu rozsvítí, vidíme na scéně Závislého, Netofilii, Závislost a 

Automat. 

Netofilia Kolik jsi říkal?  

Automat Třistašedesátšest. 

Závislost Tedy do roka a do dne, drahá sestřenko. 

Netofilia Musíš dávat bacha, jasný? Jinak je celý program v čudu. 

Budeš si to pamatovat? 

Závislý Ano, královno, výsostně. 

Netofilia Mám ti něco vysvětlit znova nebo je ti všechno jasné? 

Závislý Vypravím se na zem, zaviruju všechny počítače, nastane 

totální kolaps. Na burzách, v obchodech.. 

Závislost V celé společnosti. Budeš si to pamatovat? 

Netofilia Až jim zbyde jen tato hra. Jen tahle hra půjde hrát. Lidé tak 

nebudou dělat nic jiného. 

Závislý Nádhera, královno, výsostně. 

Netofilia Kroky znáš. Lepšího programátora jsem mezi vámi nenašla. 

Lidé se vrátí o sto let zpátky. 

Závislost Jo, a uvědomí si, co je pro ně opravdu důležité. 

Netofilia Ty mlč! 

Závislost Internet, královno, internet! 

Netofilia Především tahle hra. Je samozřejmě dostupná hlavně na 

internetu. 

Závislý Jak dlouho budu na zemi? 
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Netofilia Do roka a do dne musíš splnit to, k čemu ses zavázal. Copak 

mluvím do zdi? 

Automat Do roka a do dne. Vhoďte obnos. 

Netofilia Tebe taky ušetříme, neboj! Zůstaneš mezi námi! 

Netofilia mu hodí pěťák. 

Automat Děkuji. Děkuji. Děkuji. 

Netofilia Řekni něco pěkného. 

Automat Mám tady písničky, básničky, porno, klipy, filmy, hry.. 

Netofilia Ale já chci, abys řekl něco sám od sebe, co ti z duše jde! 

Automat Mám zazpívat? 

Netofilia Copak se tě na všechno musím ptát?  

Závislost Nech ho být. Je to stroj. 

Netofilia A jediný človíček nám teď odejde!  

Závislý Jenom na rok a den. 

Netofilia Kéž by čas kvapil rychleji! 

Závislost Ale i to mohou bohové zařídit. 

Netofilia Správně. Budeš tam rok a den, ale jakoby to bylo pár minut. 

O to se postarám. Tak alou! 

Závislý Sbohem, královno! Miluji tě. Splním svůj úkol a vrátím se. 

Netofilia Však já na to budu dohlížet. Sbohem, lásko! 

Závislý Sbohem. 

Tma.  
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Scéna XII. 
 

Až se rozjasní scéna, vidíme na ní opět Autonomii a Nezávislého, jak operují 

na počítačích. 

Autonomia To je dobrý. Začíná se mi to líbit.  

Nezávislý Už jsi v dalším kole? Ne, teď vážně. Program nezávislosti je 

založený na tom, že.. 

Autonomia .. nikdo z nás není na ničem a nikom závislý.. 

Nezávislý Nezáleží na rase, etnickém původu, náboženském vyznání a 

sexuální orientaci. 

Autonomia Nejsme členy žádného státu a ani žádné jiné vyšší mocnosti, 

nejsme zkrátka podřízení žádnému ucelení, ani politicky, ani 

finančně – to mě učila má sestřenka Anarchie.. 

Nezávislý Nikdo z nás nepotřebuje peníze, jídlo, kávu, cigarety a jiné 

pochutiny, že..? 

Autonomia O drogách a alkoholu ani nemluvě! Léky, to je poněkud jiná 

kategorie.. 

Nezávislý Ale teď zpátky k té hře! Zvláštní je, že ať ji hraješ, jak hraješ, 

nikdy se nedobereš konce! 

Autonomia Protože dobrota a laskavost nikdy nezvítězí nad lží a 

nenávistí. I když nebudeš zlý, budeš mluvit pravdu a budeš 

dělat všechno, jak má být, nikdy se nezbavíš pomluv, závisti 

a dalších forem zla! 

Nezávislý A protože pohádky končí dobře, život končí.. 

Autonomia Život končí.. Život vždycky skončí. 

Nezávislý Lidé vždy přijdou na něco, co je žene víc kupředu za 

závislostí. 



 
39 

Autonomia Žene je to kupředu, ale vlastně všechny k jednomu cíli. 

Nezávislý Ať už žili jako ubožáci nebo jako pekelníci, vždycky umřou. 

Autonomia A nic si s sebou.. A nic po sobě.. 

Nezávislý Nic. Protože tam už není nic. A to, co je tady, jim může být 

jedno, protože se jich to pak už netýká a už to pak není, když 

tady nejsou. 

Autonomia Ano, jsou osvobozeni od všech pout a vazeb, z kterých se na 

světě nemohli vymanout. 

Nezávislý Hrajem! Už jsme za druhou půlkou, místem, o kterém 

mluvila hérečka. 

Autonomia Hraju, hraju, ale ten klíč pořád nikde.. 
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Scéna XIII. 
 

Závislý Ahoj. 

Nezávislý Kde se tu bereš, kámo?  

Autonomia Zahraješ si s náma? 

Závislý Ne. Ale musím něco zařídit. Můžu k počítači? 

Autonomia Už jsme ani nedoufali, že tě ještě uvidíme. 

Nezávislý Jak dlouho se zdržíš? Tak jsme se o tebe báli, že se ti něco 

stalo.. 

Závislý Pár minut. 

Autonomia Konečně mezi námi! Tak jsme to dotáhli do konce! 

Nezávislý Jo. Vypadá to, že jo! A ty už nehraješ? 'Dyť je to docela 

dobrý! 

Závislý Ne, živím se teď programováním. 

Autonomia Takže nám třeba naprogramuješ nějakou novou hru? 

Závislý Třeba. A teď zavřete okna, brouci. Potřebuju to restartovat. 

Hudba. Tma. 

 

K O N E C 
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Tato „pohádka s nešťastným koncem“ byla původně 

napsána pro pražské Divadlo Archa 

 

Na titulní straně fotografie „Kam až může dojít internetové šílenství?“ 

 

V půli knihy obraz „Zatím neznámá mužská tvář“ od autora knihy 

 

 

 

Původní obálka knihy s obrazem Jarmily Hrubcové a současně 

i plakát k ostravskému představení.. 
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Pokřivený charakter 
 

aneb 

Hromosvod pro blesky všeho 
druhu 

("středověká" moralita o třech dějstvích) 

 

(původní obálka knihy s obrázkem „Ufon“ na olomoucké zdi) 
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Postavy: 

 

I. dějství - II. dějství - III. dějství 

Ichtiofob - Misogyn - Mýtoman 

Telefonistka 

Hradil - Třasořitka - Hradil 

Hnízdilová - Edita - Edita 

Břídilová - Světlana - Břídilová 

Zřídil - Žalářník - Žalářník 

Různé postavy v rozličných dějstvích hrají titíž herci. 
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Dějství I. 
 

Kuchyň (vlevo) je zařízená hypermoderně. Indukční vařič a teflonové 
pánve. Barový stolek a židle. Dvojitá lednice (vpravo). Rozečtené knihy 
rozeseté po koberci a sedačce (přede dveřmi uprostřed vpravo). Neumyté 
nádobí ve dřezu. Vlevo francouzské okno s průsvitem na balkón ven, 
avšak zatažené černými závěsy. Pevná telefonní linka dominuje komodě 
vlevo vedle dveří.  

Ichtiofob ležící na podlaze je zakrytý různými závěsy a oblečením - 
takřka ho nejde vidět. Zazvoní telefon. Ichtiofob se postupně téměř jako 
zdrogovaný vymaňuje zpod látkového vězení, až se dopracuje k tomu, že 
telefon zvedne.  

TELEFONISTKA Už jste hradil, pane Hradil? 
 
ICHTIOFOB Co prosím? To musí být nějaký omyl. Pan Hradil 

bydlí nade mnou a já jsem pouze jeho 
podnájemník. 

 
TELEFONISTKA Takže hradit ani nebudete, ano? 
 
ICHTIOFOB Jak říkám, pokud chcete mluvit s panem 

Hradilem, musíte na konci vytočit 665. 
 
TELEFONISTKA Ani v nejbližší době nic neuhradíte? 
 
Zaklepání na dveře. 
 
ICHTIOFOB Vydržte na telefonu. Někdo klepe.  
 
Ichtiofob odloží telefon a otevře dveře.  
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Za nimi se vyčítavě objevuje pan Hradil.  
 
ICHTIOFOB Á, dobrý den! Zrovna jsem o vás mluvil, potřebují 

vás tady na telefonu, je to asi nějaký omyl.  
 
Ichtiofob ukazuje na sluchátko a Hradil se jej nechápavě chopí.  
 
HRADIL   Ano, slyším? 
 
TELEFONISTKA Jak si tedy přejete, pane Hradil, budete to mít 

s veškerými sankcemi. Neuhradíte-li veškeré své 
závazky včas, musíte počítat i s tím nejhorším. 
Nashle. 

 
Je slyšet vyvěšení hovoru. Hradil nechápavě ještě jednou pro jistotu 
otestuje sluchátko a pak nechápavě zavěsí.  
 
HRADIL Já, že nehradím včas? A vy už konečně 

poslouchejte! Jestli mi do konce týdne nedoplatíte 
nájem, okamžitě vás vystěhuji! Poroučím se.  

 
Hradil zamíří ke dveřím, které ve spěchu zůstaly otevřené a jimiž lze vidět 
schodiště nahoru do jeho bytu. S odchodem jimi naštvaně bouchne.  
 
ICHTIOFOB To je zase den! (Otevírá lednici.) Nemám rád ryby 

a v ledničce zůstala od tetičky jen makrela. Až moc 
dobře ví, že je nesnáším, ale přesto mi ji koupila. 
Jako bych snad byl nějaká mlsná kočka! Tetička! 
Jako cyklista na dopingu, který je za jízdy poháněn 
infuzí! Tak si připadám! Drogy? Ne! Umírám 
z téhle společnosti. Z Hradilů a telefonních 
operátorek! Ach jo! Nemám rád spoustu věcí 
včetně ryb, ale tohle! Minule mi řekl, že mám 
pokřivený charakter! Ale kdo tady má pokřivený 
charakter? Naopak. Já jsem jako hromosvod pro 
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blesky všeho druhu, jak ovocný mix, ve kterém se 
koncentrují všechny shnilé splašky světa. A ještě 
abych dnes jedl rybu. To po mně přece nikdo 
nemůže chtít! 

 
Opět zazvoní telefon.  
 

No to snad není možný! Dneska! 
 

Ichtiofob jde znovu k telefonu a zvedne ho. Hlas telefonistky v telefonu je 
stále ten stejný, ale vždy se jedná o jinou osobu.  
 

Ano? 
 

TELEFONISTKA Máte zájem o superelastické švýcarské ponožky? 
 
ICHTIOFOB  Ne! 
 
TELEFONISTKA A o pojištění? 
 
ICHTIOFOB To už vůbec ne, spíš mi poraďte, jak peníze 

vydělat, a ne jak je utrácet.  
 
TELEFONISTKA Na to je právě to pojištění.. 
 
ICHTIOFOB Kecy! Jenom z lidí taháte prachy a ve finále skutek 

utek! 
 
TELEFONISTKA Tak pak bych tady pro vás měla kreditku.. 
 
ICHTIOFOB  Kreditku? 
 
TELEFONISTKA Nebo půjčku.. Nejdříve si u nás založíte účet a 

když.. 
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ICHTIOFOB Ještě abych se kvůli vám zadlužil, ne? 
 
Ichtiofob položí naštvaně telefon.  
 

Otravní! Dotěrní! Ještě abych se kvůli nim naštval, 
ne? Švýcarské ponožky.. A švýcarské sýry na úvěr 
po telefonu neprodáváte? Dal bych si je místo té 
ryby.  
 

Ichtiofob znovu kouká do ledničky a zklamaně si před ní sedne.  
 

Už to mám! Budu si hrát na kočičku! Mňau. Tak 
copak to tady dneska máme? 
 

Zpoza ledničky vyleze Hnízdilová.  
 
   Tetičko, co vy tady? 
 
HNÍZDILOVÁ Přišla jsem tě navštívit, co si myslíš? Přišla jsem 

zjistit, jak bydlíš, kolik dlužíš na nájmu a taky, jak 
dlouho budeš ještě nemocný a kdy už konečně 
půjdeš do práce. Beztak jíš zase jenom ryby, 
protože na víc nemáš! 

 
ICHTIOFOB Vždyť jste mi tuhle sama naposledy donesla! 
 
HNÍZDILOVÁ  Neremcej a jez.  
 
Vytáhne z luxusní kabelky vařené brambory v mikrotenovém sáčku. 
Ichtiofob se podivně poohlédne po obsahu kabelky a pak s hladovýma 
očima začne brambory ládovat.  
 

A rybu si k tomu nedáš? 
 

ICHTIOFOB  Víte, že ryby nejím.  
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HNÍZDILOVÁ Vždycky sis vymýšlel. Nikdy ti nebylo nic dobrý. 

Tvoje matka měla pravdu. Měl jsi moc mlsný 
jazýček, a proto jsi ji taky dostal do hrobu. 
Vždycky to říkala, že se to stane ještě než.. A stalo 
se. Zavolej mi Hradila.  

 
Ichtiofob má plnou pusu a ani takřka nedojí, aby vyhověl tetičce. Jde ke 
dveřím a volá do horního patra.  
 
ICHTIOFOB  Pane Hradile! 
 
Zanedlouho se ozve: 
 
HRADIL  Paní Hnízdilová je tady? 
 
ICHTIOFOB  Ano, uhodl jste! 
 
HRADIL Takovou návštěvu si nenechám ujít! (Mlsně vtrhne 

do dveří a málem srazí Ichtiofoba). Dobrý den! 
 
Hnízdilová s Hradilem na sebe oba hledí a neví, co říci dál.  
 
ICHTIOFOB   V tramvaji je trapně 

jedu dál a kvapně.. 
 
Pomlka.  
 
HNÍZDILOVÁ On si vždycky myslí, že to za něho zaplatím. Ale 

tentokrát se mýlí. A já vždycky na poslední chvíli 
přijela a zaplatila to. Ale protentokrát ne. Nic ode 
mě nedostanete.  

 
HRADIL (zírá) Tak proč jste mě volala? 
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HNÍZDILOVÁ Chtěla jsem se s vámi o něčem poradit. 
(Ichtiofobovi) Můžeš prosím tě skočit do masny 
koupit sledě? 

 
ICHTIOFOB  Sledě? 
 
HNÍZDILOVÁ Dobře. Tak sledě ne. Zavináče.  
 
ICHTIOFOB  ? 
 
HNÍZDILOVÁ Víš co, kup si, co chceš. Tady máš 150 korun. Na 

ulici bys je asi nenašel, ale i kdyby se ti to 
poštěstilo, nic moc by sis za ně stejně nekoupil. 
Běž.  

 
ICHTIOFOB  Dobře.  
 
Ichtiofob odchází.  
 
HNÍZDILOVÁ Pane Hnízdile, tedy pane Hradile, musím si s vámi 

vážně promluvit.  
 
HRADIL Nu, o co se jedná? 
 
HNÍZDILOVÁ Nemůžete ho tu mít. Když vám neplatí, tak ať se 

odstěhuje.  
 
HRADIL A kam by šel? 
 
HNÍZDILOVÁ To je vaše starost? Dnes se o to ještě někdo stará? 

Co je přeci komu do toho, ne? 
 
HRADIL Také ho nemám rád. Ať tedy jde.  
 
Zvonek. Hradil otevírá dveře.  
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 Á, paní Břídilová, vítejte! To je paní Hnízdilová 

(představuje), vítejte na návštěvě! 
 
HNÍZDILOVÁ Hnízdilová.  
 
BŘÍDILOVÁ Přišla jsem se zeptat, jak je to s těmi 

pohledávkami.  
 
HRADIL Všichni se snažíme, vážně! Ale situace je jaksi 

komplikovanější než jsme si mysleli. Synovec paní 
Hnízdilové se stěhuje a nemá kam. Je věčně bez 
práce, děvče pořádné taky nemá, ale co by nám 
mělo být do toho, že, paní Hnízdilová? 

 
HNÍZDILOVÁ Přesně tak.  
 
BŘÍDILOVÁ Jste přece jeho tetička, nebo jsem špatně 

zaslechla? Ale co je mi do toho, nemýlím se? 
 
HNÍZDILOVÁ Nic vám do toho není. Ať pěkně plave, když neumí 

zabrat.  
 
BŘÍDILOVÁ Řekl jste to přesně, pane Hradile. Ale když se přeci 

všichni tak pěkně snažíme, proč by za to měli 
ostatní trpět, že? 

 
HRADIL Přesně tak. Ať plave.  
 
BŘÍDILOVÁ Já jsem však přišla ohledně těch pohledávek.. 

Zvonila jsem nahoře a vy jste tam nebyl, tak jsem 
si říkala, že.. 

 
Zazvoní telefon. Hradil to chce zvednout, ale předběhne ho paní 
Hnízdilová.  
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HNÍZDILOVÁ Já jsem tady vlastně doma.. Ano, prosím? 
 
TELEFONISTKA Volám ohledně nezaplacených účtů na telefon 

pana Ichti.. Jak se to čte? Můžete mi ho dát 
k telefonu? 

 
HNÍZDILOVÁ Není tady. Mám mu něco vzkázat? 
 
TELEFONISTKA Potřebovala bych s ním mluvit.. 
 
HNÍZDILOVÁ Může vám zavolat později? Kolik to dělá? 
 
TELEFONISTKA Vypnuli jsme mu telefon. Nebude již mobilní ani 

pevný.  
 
HNÍZDILOVÁ Tak to je jaksi.. 
 
TELEFONISTKA Neohleduplné, je mi to jasné. Ale každý nějak 

kopeme. Nashle.  
 
Sotva Hnízdilová položí telefon, zazvoní další.  
 
HNÍZDILOVÁ (do telefonu) Jsem snad telefonní ústředna? 
 
TELEFONISTKA Je tam pan Ichtiofob? 
 
HNÍZDILOVÁ Ne. Můžu mu něco vzkázat? 
 
TELEFONISTKA Nevíte, kdy přijde do práce? 
 
HNÍZDILOVÁ Nevím. Zrovna šel nakoupit ryby.  
 
TELEFONISTKA Aha. Tak mu vzkažte, že výpověď mu přijde 

poštou.  
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HNÍZDILOVÁ Ano. Děkuji. Ráda.  
 
TELEFONISTKA Ráda mu to vzkážete? 
 
HNÍZDILOVÁ Ne. Ráda mu to vyřídím. Chci říct.. ráda předám 

váš vzkaz.  
 
TELEFONISTKA Děkuji. Nashle.  
 
Hnízdilová zavěsí. Po chvíli: 
 
BŘÍDILOVÁ Na vašeho miláčka se toho asi sype poslední 

dobou trochu víc, není-liž pravda? 
 
HNÍZDILOVÁ Až přijde, tak ho přerazím.  
 
HRADIL Co se stalo? 
 
HNÍZDILOVÁ Nemá zaplacené účty. Zřejmě nejen na nájmu. 

A vyhodili ho z práce.  
 
HRADIL Kdo nevykořisťuje, nemá. Kdo nesnaží se ani si 

nepřikrade, nikdy nic mít ani nebude.  
 
BŘÍDILOVÁ Chcete snad říct, že kradu? 
 
HNÍZDILOVÁ Neměl by to místo vás říct někdo jiný? Třeba můj 

synovec? Chudinka! 
 
Zatmí se a po chvíli se rozsvítí znovu s jinou mizanscénou a s jistým 
časovým odstupem.  
 
HNÍZDILOVÁ Tak kde jen může být? Už tři hodiny je venku.  
 
BŘÍDILOVÁ Můžu poprosit o kávu?  
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HNÍZDILOVÁ Není. Nic tady není. A já chtěla, abychom si dali 

k večeři rybu. Čerstvou. Telefon má vypnutý.. 
 
BŘÍDILOVÁ Vždyť mu ho vypli.  
 
Klepání na dveře.  
 
HRADIL Á, už je tady! 
 
Otevře dveře. Za nimi se objeví fyzicky napadený (zřízený) Zřídil.  
 
 Co tu chcete? 
 
ZŘÍDIL Dobrý večer, mé jméno je Zřídil. Jdu se optat, jestli 

by nebyla nějaká almužna.  
 
HRADIL To my tady nevedeme. Běžte si žebrat jinam! 
 
ZŘÍDIL Mám pro vás důležité informace.. 
 
BŘÍDILOVÁ Co se vám stalo? 
 
ZŘÍDIL Vyhodili mě z hospody a ještě k tomu mi natloukli.  
 
HRADIL Opravdu tady žebrotu nestrpím.. 
 
ZŘÍDIL Byl tam i ten váš.. Jak že se jmenuje? 
 
HNÍZDILOVÁ A co o něm víte? Proč nepřijde? V hospodě? 
 
ZŘÍDIL Ano. Mám vám vzkázat, že.. že.. 
 
HNÍZDILOVÁ No tak v které hospodě? Leze to z vás jak.. Co nám 

máte vzkázat? 
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ZŘÍDIL Že.. už nepřijde. Prý ho všichni deptáte, a že už vás 

má plné zuby. Máte víno? Nebo něco ostřejšího? 
 
HNÍZDILOVÁ Pojďte dál.  
 
BŘÍDILOVÁ Ale víno ne. Není tu nic.  
 
ZŘÍDIL  Tohle vám mám předat.  
 
HNÍZDILOVÁ Ryba? 
 
ZŘÍDIL  Mrtvá ryba.  
 
BŘÍDILOVÁ  A krvavá! (Úlek.) 
 
ZŘÍDIL Vylovil ji z rybníku. Nejdřív vysekal led a pak se 

vrhl do vody. Je zima, tuhá zima, nechápu to.. 
 
BŘÍDILOVÁ (se strachem) A dál? 
 
ZŘÍDIL Vylovil ji holýma rukama, pak vyndal z kapsy nůž 

a začal ji vraždit. Píchal do ní nožem jako o závod. 
Sám jsem u toho byl. Nechápu to. A nato 
s krvavýma rukama řekl, že půjdem na pivo.  

 
HNÍZDILOVÁ A co se stalo vám? Snad vás..? Kde jste se potkali? 
 
ZŘÍDIL Chtěl jsem po něm nějaký drobák, a tak řek, že 

nejdřív s ním musím k rybníku. Dál už to znáte.  
 
BŘÍDILOVÁ (vyděšeně) A potom? 
 
ZŘÍDIL Potom jsme šli na to pivo.  
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HNÍZDILOVÁ Do které hospody? Kde sedí? 
 
ZŘÍDIL Říkal, že vám to nemám říkat. Že vám mám donést 

jen tu rybu a říct, že už nepřijde. Za to pivo.  
 
HNÍZDILOVÁ A proč máte v obličeji ty ranky? 
 
ZŘÍDIL Říkal jsem vám, že v hospodě byla mela. Nevyhráli 

jsme v hokeji nebo co.. 
 
HNÍZDILOVÁ A on? Je v pořádku? 
 
ZŘÍDIL Už prostě nepřijde. Že vám to mám vzkázat. Jen to.  
 
HNÍZDILOVÁ A on tam zůstal? 
 
ZŘÍDIL Ne. Vyšli jsme po rvačce ven, dal mi tu rybu, řekl 

adresu a číslo bytu, víc nic. Šel pryč. Nevím kam.  
 
BŘÍDILOVÁ Neznámo kam.. Tak on bude ještě navíc 

pohřešovaný? Místo, aby srovnal dluhy? Z čeho 
budu žít? 

 
ZŘÍDIL Říkal, že jste kanibalové. A proto vám posílá tu 

krvavou rybu, prý jako oběť za sebe. Že prý je to 
on.  

 
BŘÍDILOVÁ Neslýchané! 
 
HRADIL Kam dáme jeho věci? Kdo to za něj všechno 

zaplatí? Koho tu mám hned jen tak nastěhovat? 
 
HNÍZDILOVÁ Bídák! Ale já mu to nedaruji. Slušní lidi vždy vše 

platí včas a nikdy se nevymlouvají, přijde ho to 
draho! Jako bych snad já měla být pořád jeho 
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spása! Ale na to ať si hošánek nezvyká. Zavolám 
na policii! 

 
Zazvoní telefon. Hnízdilová ho napjatě zvedne.  
 
TELEFONISTKA Haló? Tady policie! 
 
HNÍZDILOVÁ Co se děje? 
 
TELEFONISTKA S kým mluvím? Pan Ichtiofob byl spatřen 

u rybníku, jak nedovoleně vylovuje ryby a vraždí 
je. Nevíte o něm něco? 

 
HNÍZDILOVÁ Ano, je pohřešován. Víte o něm něco? Je tam ještě? 
 
TELEFONISTKA Ne. Už ne. Zahájili jsme proti němu trestní stíhání. 

Je u vás doma? 
 
HNÍZDILOVÁ Ne a prý se už ani nevrátí. Předám vám k telefonu 

pana Zřídila.  
 
ZŘÍDIL Ano? 
 
TELEFONISTKA Kde a kdy jste ho naposledy viděl? 
 
ZŘÍDIL Mám prý zachovat mlčenlivost. Co mi za to dáte, 

když vám to řeknu? 
 
TELEFONISTKA Pane Zřídile, hovoříte s policií. Ve vašem zájmu je, 

abyste nám to řekl.  
 
ZŘÍDIL Šel znovu k rybníku a pak.. už nevím.. 
 
TELEFONISTKA Po celém městě jsou krvavé stopy. A všechny 

vedou jen a jen zpátky k vašemu domu.. 
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ZŘÍDIL Ano. Donesl jsem jednu z mrtvých ryb.. 
 
TELEFONISTKA Ale těch ryb muselo být více..! 
 
Zazvoní zvonek.  
 
HNÍZDILOVÁ To je on! 
 
Hradil otevře dveře a naskytne se nevídaný pohled. Na horním parapetu 
jsou zavěšeny na šňůrách nejrůznější ryby a kape z nich krev.  
 
BŘÍDILOVÁ  (vykřikne) Ááááá!! 
 
Tma. 
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Dějství II. 
 
 
Na scéně je teď jenom Misogyn, kterého představuje stejný herec jako 
v předchozím dějství Ichtiofoba. Záběr světla na otevřené dveře se 
zavěšenými rybami, mezi nimiž se proplétá Misogyn a ujídá z nich.  
 
MISOGYN Neměl jsem rád ryby. Teď je miluju (žere zajíkavě 

se zavěšeného masa). Teď nemám rád ženy. 
Nesnáším je. Jsem misogyn.  

 
 Blízko k bublání 
 nebetyčných hemisfér 
 našel jsem tě, jsem ty.. (dívá se do zrcadla a stále 

pojídá maso) 
 Smažím se v pekle 
 proti své vůli 
 jehňata se pečou v křišťálu 
 pod svícnem je tma. 
 Chodí bezcílně ty dravé 
 šelmy za svým cílem 
 pobíhají jak splašené hyeny 
 dokud se navzájem neukořistí.. 
 A když už mají všeho dost.. Co to plácám! Nikdy 

nemají dost! 
 Ale já se nedám! Ne, ještě ne, ještě ne, ještě..  
 
Edita Hromosvodná byla v prvním dějství tetičkou Hnízdilovou. Nyní je 
to Misogynova nepsaná partnerka.  
 
EDITA (za scénou, mladším, naivnějším hlasem) Kdo si to 

se mnou tak hraje? Já to určitě nejsem, čas 
neovlivňuju a sílu okamžiku taky ne! Na nuda 
pláži jsem zjistila, že lidské tělo je to 
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nejodpornější, co vůbec může být.  
 
 Život plyne  
 a den za dnem mine. 
 Život plyne 
 a bouře a vzdor.. hyne.  
 Co z toho máš? Z toho věčného honění? Samotu? 
 Ale – sedávej panenko v koutě – bude platit! O to 

se postarám! 
 Život je krátký jako cigareta.. 
 
Třasořitku hraje Hradil. Je vysoký, zarostlý a nosí růžovou košili, a když 
jde ze schodů, půlkami vytváří houpavé pohyby.  
 
TŘASOŘITKA (z povzdálí)  

Zavěšené kosti 
   - jsme nezvaní hosti; 
   snad jich máme dosti,  
   temných světel zlosti 
   matné minulosti.  
   Pospolitost ubohosti 
   nadnáší nás nad zemí, 
   smích a výsměch bez radosti 
   každou kořist uzemní.  
 
Třasořitka schází ze schodiště za dveřmi.  
 

(Misogynovi) Vypadáš jak špatně naskenovaná 
prdel. (volá dozadu) A ty, Edito, jsi jen fusekle, 
která potřebuje vyměnit! 
 

MISOGYN Což té nenávisti nebylo už dost?  
 
Rozsvítí se. V bytě je ještě větší nepořádek než předtím. Všude se povalují 
mrtvé a krvavé ryby.  
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TŘASOŘITKA Pojďme si sednout. Edito! 
 
Edita vychází ve večerní róbě ze schodů za dveřmi. Strhne zbytek 
zavěšených ryb z parapetu a sedne si mezi Misogyna a Třasořitku na 
pohovku.  
 
TŘASOŘITKA No pojďte se nám ukázat také vy, slavná 

telefonistko! 
 
Ta vychází ze zataženého balkónu/francouzského okna zpoza kuchyňské 
linky. Je oblečená naprosto fádně a nezajímavě, vlasy sepnuté do drdolu.  
 
TELEFONISTKA Dobrý večer.  
 
Všichni na sebe nezúčastněně hledí, jeden po druhém pokukují.  
 
MISOGYN Tak jak to bylo, co mi k tomu řeknete? 
 
Nikdo delší chvíli nepromluví.  
 
TELEFONISTKA No já bych po vás za normálních okolností nic 

nechtěla, ale mám rodinu, děti.. 
 
TŘASOŘITKA To máme skoro každý. Já bych také nic nechtěl, jen 

pokud bych nebyl nenažraný.  
 
EDITA A jste – nenažraný? 
 
TŘASOŘITKA Paní Hromosvodná, mám hlavně strach.. že bych 

to nezvládnul.. jinak. Ostatní to asi také měli 
problém zvládat.. 

 
MISOGYN Dobře. A jen proto jste se chovali, jak jste se 

chovali? 
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EDITA Jen proto ne. Chtěli z tebe vymáčknout nejen 

poslední halíř, ale také duši. Chtěli, aby ses stal 
jedním z nich a dělal to samé, co oni.  

 
MISOGYN Otázkou tedy je, jestli byla ještě nějaká jiná 

možnost..? 
 
TELEFONISTKA Vždy je nějaká jiná možnost. Ale to jsem se měla 

dívat doma do stěn a čekat, až nás vystěhují na 
ulici? 

 
EDITA Ne. Ale – jeho – vystěhovali na ulici. A on si pak 

ublížil. Těžce.  
 
MISOGYN Jsem rád, že si to teď můžem všechno vyříkat, 

když už je všechno jinak. Takže.. vy všichni teď do 
žaláře! Žalářníku?! 

 
Žalářníka hraje Zřídil. Stále má potřísněný obličej a přichází stejně jako 
telefonistka zpoza kuchyně.  
 
ŽALÁŘNÍK  Tak pojďte, sebranko! 
 
TŘASOŘITKA Počkejte! Ještě jsme se nestačili obhájit! 
 
MISOGYN A co ještě tak důležitého máte na srdci? 
 
TŘASOŘITKA Dám vám dům, dám vám peníze, dám vám 

všechno, co mám! 
 
MISOGYN Je mi to k ničemu! Šlo mi a jde mi o slušné chování 

a zacházení. A vzhledem k tomu, že jste ho všichni 
postrádali, půjdete teď do vězení. Včetně tebe, 
Edito! A kde je vlastně paní Břídilová? 
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Vyjde podobně jako Edita ze schodů ve večerní róbě.  
 
SVĚTLANA Jmenuji se teď Světlana Záhorská. A jsem a budu 

jediné světlo v tomto vašem procesu.  
 
VŠICHNI Jak to? Jak je to možné? Co tím chcete říci? (apod.) 
 
SVĚTLANA Zapomněli jste totiž na jednu okolnost. A to tu, že 

okrádán zde nebyl pouze pan Misogyn, ale také 
my. Máme tedy nárok na podobné zadostiučinění, 
jako pán, který nás tady vyslýchá a žaluje.  

 
MISOGYN (Žalářníkovi) Do žaláře s nimi! Na co ještě čekáš?! 
 
Žalářník je chce všechny posbírat, ale ostatní se různě brání a nedaří se 
mu to.  
 
EDITA Paní Záhorská má pravdu.  
 
TELEFONISTKA Ano.  
 
TŘASOŘITKA Jistojistě to tak je. Požadujeme kompenzaci! 
 
TELEFONISTKA Do žaláře s tebou, Misogyne! 
 
EDITA Neměl jsi rád ryby a teď nemáš rád ženy, a proto 

se nám budeš mstít? 
 
MISOGYN Chtěl jsem nechat zavřít i zde pana Třasořitku.. 
 
TŘASOŘITKA To, že se občas převlékám do ženských šatů, ještě 

neznamená, že jsem žena. Ano.  
 
TELEFONISTKA Ano. Ale je zaujatý. Je zaujatý vůči nám, ženám! 
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Edito, řekněte něco! 
 
EDITA Já jsem se snažila o něj starat po celou tu dobu. 

A vidíte, vymstilo se mi to.  
 
TŘASOŘITKA Do vězení s ním! 
 
TELEFONISTKA Ano! 
 
ŽALÁŘNÍK Tak koho mám zavřít, pane? Je nebo vás? 
 
MISOGYN Vidím, že je tady převaha. Zavřete tedy mě! Ale já 

se vrátím, to slibuju, a se mnou přijde zákon! Nebo 
víte co – nezavírejte mě. Odejdu sám. Dobrovolně. 
Zmizím navždycky. Už mě nikdy neuvidíte ani 
o mně neuslyšíte.  

 
Misogyn sbírá knihy a v rychlosti se snaží vymontovat z kuchyně indukční 
vařič, bere pod paže teflonové pánve apod., ale nedaří se mu to. Jen co 
vezme něco navíc, druhé mu z rukou vypadne.  
 
TELEFONISTKA A kam půjdete? 
 
MISOGYN  Do toho vám nic není! 
 
TŘASOŘITKA Počkejte! Přece ho nenecháte pláchnout! Zavřete 

ho! 
 
EDITA   Ano! Až zčerná! 
 
Všichni se na něho vrhnou a na scéně právě vidíme zápolící masu, ze které 
se Misogyn nakonec vyškubne a uteče dveřmi, aniž by se mu podařilo 
ukořistit alespoň jedinou knihu.  
 
TELEFONISTKA Běžte za ním! 
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Třasořitka se po zorientování v zápolící se skupince se zpožděním vydá 
dveřmi za uprchlým Misogynem.  
 
SVĚTLANA  To je ptáče, opravdu! 
 
TELEFONISTKA Jestli se mu podaří utéct, tak.. 
 
EDITA (Žalářníkovi) A co vy se tak koukáte? Copak vám 

nedošlo, že ať se stane cokoli, na nás si nikdo 
nepřijde?! 

 
ŽALÁŘNÍK Chtěl jsem jen plnit rozkazy.  
 
SVĚTLANA Jaké rozkazy, prosím vás? Nedošlo vám, kdo tady 

velí? Přeci ti, co mají peníze! 
 
EDITA Tady máte mou peněženku a koukejte ho jít 

hledat! Musíme ho dostat za každou cenu! 
 
Žalářník také odchází za dveře vpravo.  
 
 Rychle! 
 
TELEFONISTKA Až ho dostaneme, tak.. 
 
EDITA Tak mu to všechno dáme sežrat. Pověsíme ho na 

skřipec, lajdáka.  
 
TELEFONISTKA Aby se někdo nedokázal zařadit mezi slušné lidi, 

to opravdu nechápu.  
 
Edita sbírá mrtvé ryby, které jsou rozeseté po celém bytě. Dveře jsou stále 
otevřené. Světlo pouze na Editu.  
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EDITA A já si konečně udělám večeři.  
 
Světlana odchází ze dveří po schodech nahoru. Světelný detail (nyní na 
Světlanu) pomalu zhasíná.  
 

PŘESTÁVKA 
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Dějství III. 
 
 
Z bytu je najednou žalář. Uspořádání je stejné; dveře jsou stále otevřené, 
ale zamřížované, a vpravo přibyla stěna s nápisy jako „žalář – náklad – 
řízení – trať – stráž – vlasy – stah – MRSA – ústav – pošta – vlak – plíseň“ 
atp. Některá slova se opakují častěji a vše je napsáno s patinou a 
červenou barvou, jakoby krví. V bytě už ale nejsou ani ryby, ani knihy. 
Kuchyňská linka je zakrytá šálem přebývajícím z francouzského okna (do 
místnosti tak skrze okno vstupuje trochu světla). Všechny postavy jsou 
nyní v černých kápích a přes obličej tak nejde poznat, kdo je kdo. Přes 
zamřížované dveře lze vidět schodiště nahoru k Hradilovi.  
 
Edita na nich stojí jako na kůru či na kazatelně. Ostatní postavy stojí 
čelem k ní a zády k divákům.  
 
EDITA Dobře jste obstál.. v té mé hře.. 
 
BŘÍDILOVÁ  Ano, je to omáčkář! 
 
TELEFONISTKA Hrdina.. své doby! 
 
BŘÍDILOVÁ Dnešní doba je jak temný středověk.. přes všechny 

výdobytky novověku.. A on obstál! 
 
TELEFONISTKA Ano, patří mu vzdát hold a dík, je to hrdina! 
 
EDITA Kde jsme to přestali? 
 
TELEFONISTKA Mrtvé ryby, ženy, dluhy a jiné hříchy.. 
 
EDITA Ženy.. Ach ano.. Nebo spíše nenávist k nim.. Ano. 

Byl byste na obrovském omylu, kdybychom vás 
soudili! My vás místo toho necháme žít dál a 
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trápit, abyste se s tím srovnával i nadále a 
pohyboval se mezi lidským pokolením, které vám 
vždy – podle vašich slov – ubližovalo.  

 
BŘÍDILOVÁ A kladlo překážky. To je důležité zmínit, jasnosti, 

překážky! 
 
TELEFONISTKA My to ale nedělali schválně! 
 
HRADIL Ale budem to dělat dál. A rádi. A schválně.  
 
ŹALÁŘNÍK Lépe řečeno proto, abychom si na tom světě 

obhájili to své místo. To vy jste nám celou tu dobu 
vlastně překážel. Jít na pivo? Chá. Dostat drobáky? 
He. To je málo. Dostat vás na dno. To je to, o co 
nám jde. Každý chce přežít a žít, a ne živořit. Vy 
jste si snad ani neuvědomil, že někteří lidé jsou na 
tom ještě mnohem hůř?! 

 
Žalářník plive po prostřední postavě, což je Mýtoman (dříve Ichtiofob a 
poté Misyogyn).  
 
 Vaše lži, vaše bludné představy, váš 

fantasmagorismus, vaše neustálé osočování.. Vy si 
myslíte, že to někoho zajímá? Starejte se o sebe a 
dělejte tak, abyste nesmrděl ostatním.  

 
TELEFONISTKA Taky mi vadil. Drzý, zpupný, ale kdo mu co udělal? 

Já si chtěla jen vydělat. Na seznamování ani 
povídání nemám náladu, zvlášť když jsem v práci. 
A on? Výmluvy, věčné výmluvy. Prostě si nehleděl 
svého a za to mu náleží trest. 

 
BŘÍDILOVÁ Jaký trest? 
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TELEFONISTKA Budeme jeho "přátelé" i nadále. Víme, že to nemá 
jednoduché, ale jen proto se s ním přeci 
nebudeme kamarádíčkovat. Je divnej. A smrdí.  

 
HRADIL Neumí se chovat! 
 
ŽALÁŘNÍK Má nás někde v zadnici! 
 
HRADIL Hotentot. Je úplně mimo. Mluví o lepším světě 

někde za hranicemi lidské slušnosti. Dokud se 
nebude umět chovat teď a tady, líp se mít nikdy 
nebude. Mám toho plné zuby. I já jsem vinen. 
Všichni jsme vinni. Ale co je moc, to je moc. 
Nebude si dovolovat.  

 
EDITA Trest tedy zní! Bude mezi námi žít i nadále a nic se 

nezmění, dokud i on nezmění přístup.  
 
BŘÍDILOVÁ A co teď? Vyhodíme ho na ulici? 
 
EDITA Ne. Bude tady zavřený, dokud se s tím vším 

nesrovná. A vy budete zavření s ním. Byli jste ti 
samí zloději.  

 
TELEFONISTKA No dovolte! 
 
EDITA Dokud nenajde klíč od zamřížovaných dveří nebo 

dokud ho nenajde s vámi.. 
 
ŽALÁŘNÍK To je symbolické, opravdu! Žalářník má vždycky 

všechny klíče! 
 
EDITA Všechny ne. Klíč do své duše ne. Zavírá 

bezdůvodně lidi a nezná jejich osud, důvod, proč 
byli zavření.  
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Žalářník marně lomcuje se všemi klíči ve svazku a nedaří se mu otevřít 
dveře. Edita zmizí za šálou na schodišti.  
 
ŽALÁŘNÍK Středověká moralita, opravdu! Asi má pravdu. 

Zkejsneme tady, dokud se Mýtoman neudobří.  
 
HRADIL A proč vlastně mlčí? Celou tu dobu? Copak nám 

k tomu nic neřekne? 
 
Mýtoman se delší dobu odhodlává k proslovu.  
 
MÝTOMAN Lži, nenávist, pomluvy, to je to, co vás zajímá a 

vždycky zajímalo. Kdo s kým peče, proti komu, za 
co a proč. I já nenávidím. A to pletichy, drby a 
švitoření, proto se vás straním. Když už člověku 
vyvstane naděje, že by mohl získat přátele, 
najednou jako shůry přijde něco, co ho raní. Tak 
samo nesnáším výmluvy a plané řečnění, že byste 
něco udělali líp. Ale děláte pro to něco doopravdy? 
Podle vás mám bludy, ale jsem to, pánové a dámy, 
já, kdo vidí věci v pravém světle. A protože je 
poodhaluji, couvete. Bojíte se pravdy. Protože je 
trpká. Jste jednoduší, tuhle se zamilujete a pak se 
za hrob nenávidíte, jste nestálí a za ničím si ve 
skutečnosti nestojíte. Druhým jen tak nepodáváte 
pomocnou ruku a sami v ústraní čekáte, až vás 
někdo osloví a buď vám něco přinese, nebo vnese 
do vašeho zmateného života světlo. Pokud se to 
ale stane, odpovíte časem nevděkem, 
protiútokem a řečmi, že jste se o to nikdy 
neprosili. Šťastných je vás málo, povětšinou se 
všichni trápíte a neumíte se srovnat s tím, jaký ten 
svět doopravdy je. S nahým stavem jeho věcí.  
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BŘÍDILOVÁ A jaký ten svět doopravdy je, podle vás? 
 
MÝTOMAN Copak jste mě teď neposlouchala? Svět je o vás, 

lidských bytostech, založený především na vás. 
A podle toho to taky vypadá. Protože se mýlíte. 
Nejste si jistí sami sebou a ani pořádně nevíte, co 
hledáte.  

 
HRADIL Moc se v tom nimráte, příteli.. 
 
MÝTOMAN A vy? Máte rád jednoduchost, jasné soudy? Asi 

proto máte na oko šťastnou rodinku, která nikdy 
neměla nouzi. V žádné době a za žádných 
okolností vám nikdy nic nechybělo. Pro mě jste 
jen větroplach. Kam vítr, tam plášť.  

 
HRADIL Copak vy se neumíte přizpůsobit? 
 
BŘÍDILOVÁ Neumí, a proto se trápí. Je mi ho líto.  
 
MÝTOMAN Nemusí vám mě být líto, soucit nás nepojí navždy. 

Dříve nebo později by se ukázal ten silnější. 
Bojovnější, neúprosnější a nelítostnější. Lítost by 
se proměnila v boj. A boj nezná soupeře, jen 
slabšího a silnějšího. Vítěze a poraženého.  

 
TELEFONISTKA A co láska? 
 
MÝTOMAN Ve vašich očích se zračí touha po jedné vášni, 

kterou když ukojíte, nahradí další. Vášeň pro 
někoho jiného.  

 
TELEFONISTKA Já bych vás mohla milovat celou svou duší a celý 

svůj život.. Dobře se vás poslouchá.. Kdybych 
nebyla vdaná.. 
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MÝTOMAN Svobodná žena vám to nikdy neřekne. Musí to 

nejprve zjistit. Ale ať již její zjištění dopadne 
jakkoli, stejně to vždy končí katastrofálně. Tato 
změť a spletenec vztahů jsou nesnesitelné i pro 
toho, kdo je nezaujatý, protože jakmile pochopí, 
jak to na světě chodí, může se z toho zbláznit.  

 
HRADIL Ano! Jste blázen! Sám jste to řekl! Už jste to 

pochopil? 
 
BŘÍDILOVÁ Děláte z toho sociální a psychologické drama. 

A chcete, abychom se z toho zbláznili i my! 
 
ZALÁŘNÍK Pro mě je to vlastně tak trochu hrdina, ale moc se 

tím zabývá a zbytečně to rozebírá.  
 
TELEFONISTKA Takže párty na konec? Na udobřenou? 
 
MÝTOMAN To už lepší nebude. Alkohol dělá divy, máte 

pravdu, stejně jako drogy. Lomí to bariéry, ale jen 
na chvíli a dočasně. Tímto potvrzuji již jednou 
zmíněnou nestálost.  

 
BŘÍDILOVÁ Copak se v tom musíte pořád tak rochnit? Rýpat 

do všeho, co je kolem vás? To se s tím a s námi 
nemůžete smířit? 

 
MÝTOMAN Ne. Ještě ne. Ještě nenastal ten správný čas. Ale 

cítím, že brzy najdu ten správný klíč a potřetí, a 
tentokrát už navždycky odejdu.  

 
BŘÍDILOVÁ Najdete klíč? Vy ho máte? A kam půjdete? 
 
MÝTOMAN Možná čekáte, že řeknu: klíč mám ve svém srdci. 
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Ale mé srdce již dávno vyhaslo. Klíč je tady. Mezi 
vámi.  

 
HRADIL Kde? Musím jít za dětmi.  
 
MÝTOMAN Hledejte tam, kde už jste hledali. Tam je okno do 

vaší duše.  
 
HRADIL My přece ještě nikde nehledali. Tak řeknete nám, 

kde je? Chceme ven! Nedá se to tady s vámi 
vydržet! Hledejte!  

 
Všichni až na Mýtomana prohledávají podlahu a kapsy ostatních.  
 
BŘÍDILOVÁ Nic! Nikde nic! 
 
TELEFONISTKA  (Žalářníkovi) Půjčte nám ještě jednou vaše klíče! 
 
Všichni zběsile hledají klíče a zkoušejí znovu žalářníkův svazek. 
 
MÝTOMAN Přátelé, vidím, že s vámi opravdu ztrácím čas! 

Osoba, kterou hledám, není na tomto světě, a vy 
jste mě v tom opět utvrdili. Klíče nemusí být vždy 
klíče a zamykat se nemusí jen na zámek.  

 
Mýtoman se blíží ke dveřím a všichni na něho vyjeveně hledí.  
 
 Znám svůj byt více než kdokoli jiný a je mi líto, že 

se pro mě stal na chvíli i částečným vězením. Prchl 
jsem vám, hledali jste mě. Přišel jsem, znovu utekl 
a vy mě opět chytili. Edita trvala na tom, abyste 
mě vyslechli a soudili. Ale nikdy by neudělala to, 
že by mě zamkla, zvlášť když nemá od bytu klíče. 
A protože to vždycky bude má teta, ať se převleče 
nebo vydává za kohokoli. I vy jste hráli ve svém 
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životě a jeho dramatu nejrůznější role, a proto ani 
zde nic není tak, jak se zdá. Přestože jsou ve 
dveřích mříže a přibyla stěna s nápisy jako ve 
vězení nebo spíš jako na zdi nářků, pořád je to ten 
samý byt. A vy jste z něho udělali vězení a zařídili 
všechno tak, abych v něm už nebydlel. Neptejte se 
mě, kam půjdu, protože mi nestojíte za to, abych 
vám na to odpověděl. Dveře jsou zamčené na 
západku, a to zevnitř. Sám jsem je zamykal. Ani 
jste si jí nevšimli. A věznil jsem já vás, nikoli Edita 
nebo vy mě. Samozřejmě, že když odejdu, nechám 
za sebou dveře otevřené. Já nikdy nemám 
zavřeno. Zavřete a zamkněte se třeba sami. A už 
mě nehledejte. Nemá to totiž smysl. Hledejte sami 
sebe.  

 
Mýtoman odklopí západku, mříže se uvolní. Postava Misogyna v kápi 
odchází vpravo (tak jako vždy, když se odchází z domu). Všichni na sebe 
nechápavě hledí, civí před sebe nebo jeden na druhého, potom si sundají 
kápě a jeden druhému pátravě kontrolují obličeje. Pomalu se stmívá.  
 

KONEC 
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Matteo Difumato 
 

MYTHOMANIA 
 

Záliba ve lžích, falešných představách 
a pokroucené fantazii 

 
 
 
 
 
 
 
 

Drama o dvou jednáních 
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Postavy 
 
PRO, profesorka historie  
FE, učitel cizích jazyků  
SOR, učitelka matematiky 
LID, muž jako reprezentant lidu  
LEŽ, žena 
HOJNOST, žena  
NEDOSTATEK, žena 
LÁSKA, muž  
NENÁVIST, muž 
 
 

Věnováno bohyni Athéně. 

 

 

Lež je postava, která je zprvu němá a která mezi ostatními prochází 
během jejich neformálního rozhovoru. Lež je mrzká a podbízí se. 
Postavy se ve hře dostávají do takové patové situace, z níž není 
východiska, a proto používají lži k hájení vlastních zájmů. Všechny tři 
postavy profesorů mají brýle podobně jako italský typ commedia 
dell´arte – Dottore. LID je jedna mužská postava – mluvčí lidu. 
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Jednání první 
 

Scéna první 
 
 

Neidentifikovatelný ruch. Smrad v ulicích. Jsme v márnici, kam 
obě tyto veličiny doléhají. Před námi je oboustranné schodiště se 
zábradlím a s předsazeným molem uprostřed; ve středu schodiště 
je temný vchod kamsi do neznáma. Puch v ulicích a ruch tamtéž 
jsou tak silné a neidentifikovatelné, že postavy, které vstupují, 
vždy na to konto utrousí nějakou poznámku. Nevstupují nikdy 
bezúčelně – vždy mají co říct a chtějí, aby je okolí respektovalo. 
 

Vstupuje PRO s bystou antické sochy – zřejmě ženy – a má na 
hlavě brýle stejně jako ostatní profesoři z její skupiny. Je to 
korpulentní dáma ve věku přes padesát let, vždy se ke všemu 
postavila čelem a byla připravena hrdinně vzdorovat všemu, co 
se jí nehodilo. 

 

Zřejmě se připravuje na hodinu dějepisu, a tak si mezitím povídá 
se sochou. 

 
PRO Kdo nelže, nekrade.. Ale kdo, řekni mi, milá 

socho? Každý den jsme svědky týrání, trápení, 
trýznění a různých jiných příkoří, tak mi řekni, 
kdo by v dnešní době nelhal, nebál se a 
nekradl? Každý chce mít kousek toho světa pro 
sebe a udělá pro to všechno. Řekni mi, socho, 
v jaké jiné době snad někdo vůbec nelhal, 
nebál se a nekradl? Strach? Výčitky? Máš 
vůbec nějaké svědomí, socho? Mám já vlastně 
nějaké svědomí, máme my všichni nějaké 
svědomí? Já nechci lhát, ale budu muset říct, 
jak to je. Všem. A ať si o tom myslí, co kdo chce! 
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Proč se vlastně vyučuje v márnici? Kdo to tak 
chtěl? Proč jsme to museli nechat dojít až tak 
daleko, že vzdělání je něco jako léta předávaná 
lež, která se musí bát a schovávat před 
pravdou? Slyšíte to? Ten ruch velkoměsta? 
Smrdí to tu jako v kanálu a do toho.. slyšíte? 
Prší. Déšť. Slabý, ale vytrvalý déšť. Slabá, ale 
vytrvalá pravda. Nebo lež?  Přijde. Tak kde je? 
Už tady měla být. Socho, nejradši bych tě 
rozbila, ale k čemu bys nám pak byla, kdybys 
už dále nevydávala svědectví o minulých 
příkořích a válkách? 
 

SOR (přijde nepozorována, takřka jako odnikud – 
scénograf může tento náhlý a nepozorovaný 
příchod vyřešit zatměním jedné části jeviště a 
jeho náhlým osvětlením, když už je postava na 
jevišti) 
 
Jsem tu.  
 
(SOR má asi 28 let, je vzhledná, ale 
nezkušená.) 
 

PRO Co? 
 

SOR Mám zpoždění. Vím. Ale jsem tu. 
 

PRO No dost! Vylekala jsi mě. 
 

SOR Takže dnes.. to má všechno propuknout.. 
 

PRO Ano, má milá. Píšeme dějiny. Historie 
nevzniká sama, píší ji lidé.. A jsme to my! 
 

SOR Připravila jsem to. 
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PRO Buď na sebe pyšná! Lid se ti odvděčí! Co lid, 
hlavně studenti! 
 

SOR Nemůžu spát. Jsem přešlá, a pak ty hrozné 
sny. Mám výčitky. 
 

PRO Ublížil ti moc? 
 

SOR Ano. Moc. 
 

PRO Tak to máš z toho. Na budoucnost dětí se 
vykašli. Mysli na budoucnost tohoto státu! A 
na svou, samozřejmě.. 
 

SOR Ale já bych děti chtěla.. A pak.. Je to jejich 
budoucnost! 
 

PRO Nezapomeň na to, co nám říká rada.. 
 

SOR Radí nám nesmysly. Už tomu nevěřím. Musí to 
skoncovat, musí!! Jednou provždy! 
 

PRO No tak už se netrap. Řekneš, co jsem ti říkala, 
a pak můžeme jít oslavovat! Vyhodíme si z 
kopýtka – jako vždy – a ty si konečně najdeš 
toho pravého! Fe? Pche! Co je to za chlapa, 
prosím tě? Jen tě souží a nedokáže ze sebe 
vydat kloudné slovo. 
 

SOR Pro, ty mě nechápeš.. Ty nevíš o mém 
tajemství, které mě trápí. Netrápí on mě, ale 
trápím se sama, protože už léta.. 
 

Je slyšet sílící křik rozvášněného davu. 
 
PRO Bastardi! Chtěli by nás dostat, kam nás chtějí 
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mít, ale my se nedáme! Podívej se na tuhle 
krásnou sochu, Sor.. Taky má tajemství. Ale 
nikdy ho neřekne, protože se bojí pravdy. Bojí 
se toho, že by jí měla čelit, a tak raději mlčí. 
 

SOR Lidé nejsou sochy, Pro.. 
 

PRO Ale sochy jsou stvořené lidmi a podle lidí! Máš 
ale pravdu, protože seč bych chtěla, mohla 
bych ji rozbít, ale ona by mi stejně své 
tajemství neprozradila! 
 

SOR Rozbít. To je to, co si celá léta přeju, Pro! 
Roztříštit se na tisíc kousků jako ten kámen! 
 

PRO Kámen je tvrdý, Sor, ale ty jsi jemná a slabá 
jako závoj. Z tebe by nikdo nikdy žádnou sochu 
nevytesal. Tak řekneš mi to, konečně? Léta 
jsme přítelkyně.. 
 

SOR Až odvoláš ten vzdor. Je to zbytečné, vzpoura 
proti něčemu, co nemá smysl. Vzbouřit se je 
možné jen tehdy, kdy je proti čemu, ale tohle je 
bezvýchodná situace, Pro.. Nakonec tě 
dostanou, kam budou chtít, a budeš za to ještě 
ráda, protože.. (Dochází jí slova. Znovu 
zesiluje dav.) 
 

PRO Protože? Lidská duše je to nejsilnější, co kdy 
mohlo vzniknout, a proto také umíme vytvářet 
sochy, a kdo se podřizuje, nikdy se nestane 
modelem pro sochaře. 
 

SOR Tak o co ti jde? Být věčná? 
 

PRO Ne. Jde mi o pravdu. Nesnáším lež. 
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Nastane ticho, setmění a vstoupí mrzká postava lži, která se 
slizce otírá o obě postavy na jevišti a zejména pak o starší PRO. 
Slyšíme skřípavý zvuk, jako by mrtvoly právě procitaly z 
mrtvých. 
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Scéna druhá 

 

Náhlá změna světla. Vstupuje FE, štíhlý, asi třicetiletý muž. 

 
FE Ahoj. Tak jsem tady. Je všechno připraveno? 
  
PRO Vše. O nic se nemusíš starat. Jen si prosím tě 

připrav tu úvodní řeč. 
 

FE Mám ti to dát k autorizaci? 
 

PRO Bude to lepší. Musí to být pravda. Ukaž. 
 

FE jí předkládá papír s proslovem. PRO jej pročte. Po chvíli. 
 
PRO No.. my bychom to sice formulovali jinak, ale 

může být. 
 

FE Jak si přejete, profesorko. 
 

PRO Zvlášť tahle část se mi zdá trochu 
krkolomná..: „Máte snad za to, že si 
vymýšlíme?“ Fe, my si nic nevymýšlíme, je to 
holá skutečnost. 
 

FE Jak si přejete, paní profesorko. Upravíme. 
 

PRO A ty ani nepozdravíš nebohou Sor? Něčím se 
trápí, ale nechtěla mi to říct. 
 

FE Zdravím, Sor. 
 

SOR Hezký večer i tobě, Fe. Totiž dobrý večer, 
pane učiteli. 
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PRO Kdybych neměla na starosti dějepis, musela 
bych si myslet, že do Parise a Heleny máte 
daleko. Když se však na jejich příběh 
podívám blíže.. Kdo koho tu dobývá? 
Připadáte mi, jako byste se teprve oťukávali, 
nemám pravdu? 
 

FE Sor je poslední dobou málomluvná.. Nevím, 
co se stalo.. 
 

PRO Ale první jsi vešel ty. Měl jsi tedy pozdravit.  
 

FE Ano, ano, vím.. Omlouvám se.. 
 

PRO A nic kloudného neřekneš? 
 

FE Můžeš si za to sama! 
 

SOR Já jsem to tak nechtěla. 
 

PRO Ale, ale.. co se děje, hrdličky? Máme před 
sebou důležité setkání, a to boj za nás za 
všechny! Buďte prosím v lepším rozpoložení, 
ano? 
 

SOR Vleče se to jak zpocený nohy! Mám toho po 
krk! Jdu pryč! A to wokno taky radši zavřete, 
táhne tu takový smrad, že nevím, jestli jsem 
mezi kočičincema nebo chcankama! Dík!! 
 

SOR odejde. 
 
PRO Vidíš?  Vidíš  to?   Aspoň   je   rozmanitá a 

v nejtěžších chvílích nezapře svůj vesnický 
původ.. Jak já tě mám ráda, Fe! Ale řekni, co 
se mezi vámi stalo? 
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FE Proslov je nyní důležitější, Pro.. Myslíš, že se 
na něj vrátí? 
 

PRO Znám ji dobře, Fe. Nikdy bych si ani 
nepomyslela, že nás nepřijde podpořit. Ale 
kdoví? Třeba na nás celou dobu hraje 
falešnou hru a my jí to jen trpíme. 
 

FE Občas je líná. 
 

PRO Není líná, jen víc obelhává ty, kdo chtějí 
pravdu a nepoznají lež. Ale o tom ty ještě 
pramálo víš.. musíš se učit. A licoměrnost je 
smradlavá vlastnost. Soudíš ji jen podle 
zevnějšku, ale uvnitř ji vlastně neznáš.. 
 

FE Nezbývá nic jiného než se plavit. Kdy že to 
začne? 
 

PRO Fe, buď prosím trpělivý.. Ještě není vše 
připraveno.. 
 

FE Ale co když někdo přijde? 
 

PRO Tak ho srovnáme. Poradíme si, neboj se. 
 

Znovu sílí hlas nespokojeného davu. 
 
FE Už zase.. 

 
PRO Zvládneme to! Za námi stojí.. 

 
Vchází LID. 
 
LID Za vámi stojím já. A přišel jsem si vyjasnit pár 

věcí. Je pravda, že..? 
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PRO Co je to pravda, mladý muži? Jen pojďte dál 
a my vám vše objasníme. 
 

LID Slyšel jsem, že nechcete.. 
 

PRO Chceme! Nepřejeme si na světě nic jiného než 
chtít! 
 

LID Chtít a konat je ale poněkud jiná  záležitost.. 
 

PRO (FE) Máš tu úvodní řeč? Nahrnulo se jich tu 
docela hodně, tak abychom to nějak zvládli.. 

FE Jistě.. Vážení! 
 

LID Aby bylo jasno – jsem tu sice sám, ale jsem tu 
za všechny, co venku slyšíte.. 
 

FE Tak tedy: vážený! Vážení! Je to již řada let, 
co.. 
 

LID Formality nechte stranou.. 
 

FE Tak tedy.. Kde mám pokračovat, Pro? 
 

PRO Ukaž.. 
 

Zvuk ambulančních a policejních sirén. 
 
LID Máme toho dost! Máme toho dost! Žije se z 

ruky do huby a nic není podle našich 
představ! Kdo dá víc, vede! 
 

PRO Alespoň prozatím! Ale musíme vás ujistit, že 
se všechno změní! 
 

LID Nic se nezmění! Jen planě kecáte! 
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PRO Tak se nám to asi vymyká z rukou..  Nechceš 
začít od začátku a trochu méně oficiálněji? 
 

FE Dobrá.. Je to již řada let, co.. 
 

LID Dejte nám život, dejte nám život! Tohle není 
život, ale přežívání a živoření! Moralizovat je 
nemorální, protože kážete vodu a pijete víno! 
(Chce účastníky napadnout zdvihnutím 
židle.) 
 

PRO Zadržte! Lidé tvoří dobu, doba se netvoří 
sama, a tak zanechte těchto výhrůžek a 
chovejte se jako lidi! Jako učitelka dějepisu 
bych vám mohla vyprávět spoustu příběhů, 
kdy to nedopadlo dobře! 
 

LID (povolí) Tak a co? Co nám řeknete teď, paní 
profesorko? Lžete jako všichni ostatní, co tu 
byli před váma a budou po vás. Tak čím náš 
přesvědčíte? 
 

FE Jako muž musím zakročit. Osočil jste ženu a 
tohle vám jen tak neprojde. 
 

LID Ty drž hubu, poskoku! Lžete, lhali jste a 
budete lhát!! 
 

Změna světla. Na molu je postava LŽI. 
 
LEŽ Jaká je pravda? Jaká je lež? Co říkáte své 

manželce, když jí přejete dobrou noc, zatímco 
myslíte na svou milenku? Jen samá lež, to 
vaše lidské pokolení! 
 

LID A vy jste kdo? 



 
88 

Než stačí LEŽ odpovědět, molo znovu zhasne a postava zmizí 
 
PRO Takže se chovejte slušně, ano? Vy jste snad 

nikdy nikomu nelhal? 
 

Vchází SOR. 
 
SOR Co se tu děje? Slyšela jsem nadávky a křik. 

 
FE To se tě netýká, Sor. 

 
PRO Už jsi tu měla být! 

 
SOR Co tady chtějí všichni ti lidé? Myslela jsem, že 

to bude v komorním a úctyhodném duchu, a 
ono zatím.. 
 

PRO Vymklo se nám to trochu z rukou, ale to 
neznamená, že bychom se těmhle lidem měli 
zodpovídat.. 
 

Znovu se osvětlí molo s postavou LŽI. 
 
LEŽ Ale budete se zodpovídat! Všichni! 

 
PRO Už se vás tady přítomní ptali, kdo jste.. 

 
LEŽ Na tom nezáleží, jen chci z vás dostat.. 

 
PRO Co si to dovolujete? Byla jste snad pozvaná? 

 
LEŽ Mně si lidé zvou sami, nemusím se 

doprošovat. 
 

FE Jaké je tedy vaše jméno, můžeme-li znát? 
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LEŽ Odpovím vám mile ráda, ale slíbíte, že se mi 
pak také představíte. 
 

PRO Nu dobrá, ven s tím! 
 

LEŽ Jsem Lež. A jestli lžu, tak ať se do samé země 
propadnu! 
 

FE Chá! No tak to si z nás tropíte žerty, ne? 
 

LEŽ Nepátrejte a sami se mi nyní představte. 
 

PRO Pro.. 
 

FE Fe.. 
 

SOR Sor.. 
 

LID Lid.. 
 

LEŽ (LIDU) Vy jste nemusel, vás já dobře znám. 
Ale vy první tři, vy lžete, jako když tiskne. 
 

FE Jsou to naše pravá jména! 
 

SOR Ano, je tomu skutečně tak! 
 

LEŽ Já vím.. Ale jinak – že lžete.. Vy vyučujete 
jazyky, vy matematiku a vy historii. 
 

PRO Co tím chcete říct? 
 

LEŽ Přinejmenším to, že celá historie je lež. 
Interpretujete ji tak, jak se vám to v té které 
době hodí. Vzhlížíte k sochám, jako by byly  
oslavou  minulosti,  ale  už  nevíte, v jakých 
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nuzných podmínkách byly stvořeny. A tím to 
jenom začíná, tím to zdaleka nekončí! A vy, 
Sor.. Držíte v sobě velké tajemství. Myslíte si, 
že nikdo kromě vás ho nesmí znát. Udělala 
byste lépe, kdybyste ho řekla. Ale vy, lidé.. 
Lidé většinou chtějí vše v jednom.. Sex, lásku, 
vztah, přátelství.. Většina má všechno z toho, 
ale málokdo to tuší, a tak to chtějí stále 
znova.. A vy to máte. Tak proč mu neřeknete, 
jak to je? Proč ho neobeznámíte s čirou 
pravdou? 
 

SOR (infantilně) Už jsem dlouho s nikým nic 
neměla.. Chtěla bych život kočky.. Ta jistota, 
přesvědčivost, elegance a pýcha! Přitom jako 
by se živila mršinami. Asi jsem lhala. Jémine! 
Lhala jsem ti, Fe. 
 

PRO Ale kdo vám vůbec dává to právo nás tady 
soudit? Sor je křehká a nepřeje si být 
obtěžována. Zmizte! 
 

LEŽ Výčitky svědomí. Ale ty jen tak nezmizí, mí 
drazí, a i kdybych k vám takto 
nepromlouvala, budete se trápit i tak! 
 

FE Co mi chceš říct, Sor? Co tě trápí? Tak mi to 
řekni! 
 

SOR Ještě není čas. 
 

LEŽ Milosrdná lež. Krásný případ. Přijatelnější 
varianta. Já ji docela chápu. A sama mám 
ráda lež, tak proč jí bránit? Sama jsem lež! 
(směje se) 
 



 
91 

FE A co já? Co máte na mě? 
 

LEŽ Fe, vy jste téměř pravdomluvný, ale tak 
hloupý! (zase se směje) 
 

FE Chcete snad říct, že kdo nelže, tak je hloupý? 
 

LEŽ Jste hlupák, a to především proto, že žádná 
pravda vlastně neexistuje. Každému se 
představa o ní jeví jinak. Takže žijete jen tváří 
v tvář samé lži! (opět se směje) A jednou mě 
stejně budete potřebovat. Vzpomeňte si pak. 
 

LID A co máte na nás, hm? Myslíte si, že jsme tu 
přišli jenom tak? 
 

LEŽ Už jsem vám to řekla. Možná děláte poctivě 
svou práci, ale leháte s jinými ženami, než 
jsou ty vaše. 
 

LID Jsem své manželce věrný! 
 

LEŽ Vidíte to. Zase lžete. Jste jí věrný jen potud, 
dokud neobjevíte jinou krásku, která vás 
posléze obere o čest i o peníze. A víte, jak je to 
s penězi? Věci.. věci ani lidé nejsou tak 
důležité jako peníze, bez nichž bychom 
zřejmě neměli přátele. A na co je nám život 
bez přátel, kteří mohou strpět nějakou tu lež? 
Jste bezmocný, pane. Kdákáte tu a 
vyhrožujete, protože chcete jejich místo. A to 
je ta nejpodlejší a nejúskočnější lež 
s nálepkou pravdy, jaká kdy vůbec byla díky 
mně stvořena. Nikdo se navzájem neznáte, 
ale vaše osudy jsou provázané. 
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LID Ale paní, my jen hájíme vlastní zájmy a v 
žádném případě bychom k tomu nechtěli 
použít lži nebo jiného úskoku. Chceme právě 
odhalit tu jejich, tak zjevnou lež a.. 
 

LEŽ A nahradit ji vlastní!? 
 

SOR Paní, přeháníte. Jen je nechte mluvit. 
 

LID Co jsme komu udělali? Proč nemáme jistoty?  
Vládnou nám tihle zhovadilci a my je 
necháme?! 
 

Oblak dýmu. 
 
LEŽ A syčím a supím, jako že se sedlák jmenuju! 

(znovu se zhluboka směje) Smrt je jistá. 
Záleží jen na tom, jak zahyneš. Ale žít! Žít je 
ten nejhorší trest! (LEŽ zmizí.) 
 

LID Samotná zeď nářků by plakala nad 
současným stavem věcí. Ale může nám někdo 
říct, co děláme špatně? Tahle paní (ukazuje) 
– a už tu není. 
 

FE (škodolibě) Vstupenka do ráje nebo do pekla? 
Co si o tom myslíte? Je to normální? 
 

PRO No v tomhle městě se asi budou dít zázraky. 
Ale to teprv budou! Nikdo se navzájem 
nezná, ale osudy jsou provázané.. Hezky to 
řekla, jen co je pravda! Budete tedy dál trvat 
na vaší následné lži, sedláku? 
 

LID My raději tu vaši. Tak sbohem. Ještě se 
uvidíme a promluvíme si. Musím to říct svojí 



 
93 

ženě! 
 

PRO Nebo milence, cha! 
 

LID Vy nemudrujte, profesůro, když sama 
vyučujete jen lži. Kázejte si někomu  jinému. 
Spánembohem. (Odejde.) 
 

PRO Ještě pámbíčkařit nám tady budou! Tak! A 
máme je z krku! Co na to říkáte? 
 

FE Nebylo to vůbec jednoduché. A myslím, že se 
to bude co nejdříve opakovat. 
 

SOR Ale to nejhorší máme z krku. Ani tu sochu jsi 
k proslovu nemusela vytahovat, Pro! 
 

PRO Dočasná náhražka. Taková zkazka. Tedy – 
odkaz. Bez lidí by bylo líp, ale bez lidí by 
nebylo nic. Ani ty sochy. Jen kameny. A co vy, 
milenci? Jak jste na tom? 
 

SOR Neoddělitelnost. Aspoň v to věřím. Vůle je 
silnější než závislost, ale platí to vždy, když 
člověku není po vůli? 
 

FE Co myslíš tou závislostí, Sor? 
 

SOR Jsem na tobě závislá. Teď už se to nebojím 
přiznat. 
 

FE Tak to je ta ona pravda? Tohle jsi chtěla 
zamlčovat? Pojď ke mně. 
 

PRO Ta holka za to nemohla. 
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Tma. 
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Scéna třetí 
 

Jsme v pitevně. HOJNOST a NEDOSTATEK jsou ženy převlečené 

za muže v bílých košilích a s černými kalhotami s kšandami. 

Jedna je statnější a druhá spíše vyzáblá. Obě mluví altovým 

hlasem. 

 
NEDOSTATEK Fatální korespondence! Nu, čtěme! „Záliba 

ve lžích, snech a pokroucené fantazii. 
Nepříznivé okolnosti. Potlačení – ohrožení. 
Pole krve. Pole smrti. Rozklad osobnosti až 
rozklad identity.“ No podívejme! 
 

HOJNOST Ukaž! „Lež – kruté pravdě neujdeš..“ Hm.. 
Zajímavé.. A kdo to psal? 
 

NEDOSTATEK Nějaká profesorka, ale pravé  jméno  tu  není. 
Třeba už je po smrti. Dáš dneska na pitevnu 
toho Lásku nebo Nenávist? 
 

HOJNOST Oba. Uvidíme, co z nich kápne. 
 

NEDOSTATEK Tipovala bych, že se znali a že zrovna nebyli 
největší přátelé.. 
 

HOJNOST Nebyli. Ostatně i to si přečtete v té 
korespondenci. 
 

NEDOSTATEK Vy jste ji četla? 
 

HOJNOST Ta profesorka byla lhářka. Chorobné lhářství 
nebo nějak tak se tomu říká. 
 

NEDOSTATEK Škoda, že nemůžeme pitvat ji.  
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HOJNOST Je živá! Ještě je naživu. 
 

NEDOSTATEK A jak se k nám tedy dostaly ty dopisy? A proč 
zrovna k nám? 
 

HOJNOST Byly v kapsách těch dvou. Vždyť jsem ti to už 
říkala. Za něco demonstrovali a umřeli u 
toho. 
 

NEDOSTATEK Bojovali za lepší svět? To se musím smát! 
Za co jiného bojovat než za lásku? 
 

HOJNOST Ale byl tam právě i on. Nenávist. Oba dva tam 
byli. A ta profesorka.. Chorobně si vymýšlela, 
a tak ti dva museli zemřít. „Paranoia není 
výmysl, ani lež. Je to holá skutečnost.“ To tu 
ještě píše. 
 

NEDOSTATEK Nechápu to. Inu, no právě proto je 
rozpitváme, ne? Abychom to zjistili.. Nějaká 
paní – jménem Lež – nám zaslala požadavek 
na prověření. 
 

HOJNOST No vždyť ano! Sem s nimi! 
 

Ženy tahají dvě mrtvoly – dva muže, kteří jsou až na trenýrky 
úplně nazí. Položí je na molo – tentokrát pitevní stůl. 
 
HOJNOST Nikdy bych si nepomyslela, že láska a 

nenávist můžou být dva chlapi. 
 

NEDOSTATEK Dva v jednom. No ale dvojčata to zrovna 
nejsou.. 
 

HOJNOST Někdy mám pocit, že toho mám až moc. 
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NEDOSTATEK Tak dávej! 
 

HOJNOST Předností hojnosti je nikdy se nedělit.  
 

NEDOSTATEK Předností nedostatku zase strádat! Chudoba 
cti netratí! Ono pracovat neznamená mít 
dost. 
 

HOJNOST To říkáte vy všichni chudí. 
 

NEDOSTATEK Rozpáráme mu břicho? Podíváme se, co 
papal? 
 

HOJNOST Tenhle měl asi slasti dost. Podívejme se spíš 
na toho druhého! 
 

NEDOSTATEK Ten stejně jako já tak tři dny nejedl. Dštil 
kolem sebe zlobu a na lásku se nezmohl. Žil 
sám. 
 

HOJNOST Ráda bych ho nazvala mnichem, jen kdyby 
neměl tu samou potřebu, co láska. 
 

NEDOSTATEK Nenávist je vlastně neschopnost mít rád. 
Netolerance, impotence, nestálost, vrtkavost, 
chybějící sebevědomí, komplex 
méněcennosti.. 
 

HOJNOST Ano, byl to vlastně impotent. A ty tvé 
nedostatky, to je zase neschopnost těch 
statků nabýt. Poctivě si na ně vydělat nebo 
nakrást. 
 

NEDOSTATEK Krást! To je lepší slovo! Proč všichni ti, co 
toho  mají tolik, se nedokážou podělit s 
druhými? Lakota zase vystihuje tebe. 
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HOJNOST A pak ta profesorka.. To je vážně záhada! 
Pojďme ji rozluštit! 
 

NEDOSTATEK Párejme! 
 

HOJNOST zamíří břitvou na břicho NENÁVISTI. Mrtvola však 
ožije. 
 
NENÁVIST Co to děláte? Že vás tou břitvou přetáhnu?! 

 
HOJNOST je vyděšená. Ale hned se dá do pozoru. 
 
HOJNOST Co na mě křičíš, milánku? Husy jsme spolu 

zrovna nepásli! 
 

NEDOSTATEK Svážeme ho! 
 

NENÁVIST Ne tak rychle! (Vytrhne jí břitvu z rukou a 
položí ji HOJNOSTI na krk.) A teď budeš 
poslouchat ty mě! Vykuchám tě! 
 

HOJNOST Co si to..? (NEDOSTATKU) Sejmi ho zezadu! 
 

NEDOSTATEK Ráda  bych,  ale  řekla  bych,  že  teď  jsme  
v přesile. Kde máš ty prachy, řekni, dělej! 
 

HOJNOST Já žádné peníze ne.. 
 

NENÁVIST jí podřízne krk. 
 
NENÁVIST Tak. A je po ní. Zkapala. 

 
NEDOSTATEK Po téhle chvíli jsem toužila léta. Pojď  ke mně! 

 
NENÁVIST Nech mě být. Pojď raději oživit tohohle 

nekňubu. Mohl by nás z toho dostat ven. 
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Všechny. 
 

NEDOSTATEK křísí LÁSKU. 
 
NEDOSTATEK Drahý! Vstávej! Všechno už je připravené!  

 
LÁSKA Kde to jsem? 

 
NEDOSTATEK V pitevně, lásko. Předtím to byla márnice,  ale 

teď je to jen pitevna. 
 

NENÁVIST Dobře nás uspali, teda..  
 

LÁSKA Nu dobrá. Mám začít? 
 

NEDOSTATEK Ano. Sem s tím tajemstvím. 
 

LÁSKA Vidím.. Ta první profesorka je lhářka, i když 
pídí po pravdě a prohlašuje, že všechno je lež. 
Ale sama lže ze všech nejvíc. Je to 
mýtomanka. 
 

NEDOSTATEK Mýtomanka? Co to je? 
 

LÁSKA Záliba ve lžích, falešných představách a 
pokroucené fantazii. Přesně tak, jak psala o 
tom chlapovi. Je to pohádkářka. Bajkářka a 
fabulantka. Vymýšlí si báje, pověsti a mýty, 
jen aby upoutala pozornost, a vše zakrývá 
pod roušku historie. Báchorky a fantazie jsou 
její nejoblíbenější činností a nechala by 
padnout vládu, aby se sama mohla ujmout 
moci. Udávala a předstírala, že je všechno v 
nejlepším pořádku. A ta druhá.. Vidím.. Je 
neplodná a skrývá to před svým druhem, 
protože se bojí kruté pravdy. Lež – kruté 
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pravdě neujdeš! Tak, jak to psala! Nemůže 
mít děti, ale láskyplná je! Skrývá své 
problémy před ostatními a sama před nimi 
nikdy neuteče. Žije zbytečně a hledá útěchu v 
nejrůznějších vrtoších. 
 

NEDOSTATEK A co ještě vidíš? Budu mít někdy nové boty? 
 

LÁSKA Vidím.. Lásku.. Hodně lásky. Ale k čemu je 
láska bez lidí? Lásko, pojď ke mně. 
 

NEDOSTATEK Dobrá. (přitiskne se k němu) A co ještě? 
 

LÁSKA Dále vidím nemoci. Nemoci a samé hrůzy, 
děsy, běsy, války, kterých nikdy nebylo 
potřeba. A když se podívám na tebe, vidím 
chudobu. Napadají mně jen špatné věci, 
promiň. 
 

NEDOSTATEK Koupíš mi ty boty? 
 

LÁSKA Ale samozřejmě, lásko. Ale za co? Já sám 
jsem láska, jen nemohu vystát tohohle! 
 

NENÁVIST Dívej se laskavě někam jinam, ano?  
 

NEDOSTATEK Nechceš se k nám přidat? 
 

NENÁVIST A co si o mně jako myslíte? Že jsem úchyl? 
 

LÁSKA Ano. Myslíme si to. Tak přistup a pojď se s 
námi pomilovat. 
 

NENÁVIST Pomilovat? S vámi? Fuj!  
 

NEDOSTATEK Vidíš ještě něco, lásko? 
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LÁSKA Vidím sex. A vím, že to má s láskou  pramálo 
společného. Tak pojďme na to, bejby, i bez 
něho. 
 

NENÁVIST Už mě vážně serete! Kdybych nevěděl, že   
jsme ze stejného masa a kostí, tak už bych vás 
dávno podřízl jako ji! 
 

Za tlukotu srdce vstupuje LEŽ. Dosavadní přítmí a šero se 
vyjasňuje. 
 
LEŽ Miláčci! Tak málo chybělo a odolala bych! 

Pro svou pravdu a pro své cíle bych udělala 
cokoli! 
 

Tepot srdce. Střídá se červené, zelené a modré světlo. 
 
 Jako na diskotéce! Milujte se a množte se! 

A lžete, lžete, abyste se mohli milovat a 
množit! Tuhle mrtvou paní si  beru. Hojnosti 
už bylo dost. Láska vás vysvobodí i z 
nedostatku! A pak píle, pokora.. Ale 
nezapomeňte krást. A nenávidět se! 
 

Směje se. Světlo zhasíná. 

PAUZA  
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Jednání druhé 
 

Scéna čtvrtá 
 

Na začátku druhého jednání vidíme tu samou scénu (márnice) 

jako v prvním dějství. Na scéně jsou nyní všechny postavy vyjma 

LŽI, LIDU a zabité HOJNOSTI. Na stole – pitevním stole – je však 

ubrus a hostina v plném proudu. 

 
PRO Tak jdeme! Jdeme na to! Slavíme první 

úspěchy! Vyhráli jsme! 
 

LÁSKA a NEDOSTATEK sedí u sebe, NEDOSTATEK jemu na 
klíně. 
 
NEDOSTATEK Vždy pro mě byla čest se s vámi seznámit!  

Již jsem toho o vás hodně slyšela! To je 
dobrý! Měla jsem hlad celý týden! 
 

LÁSKA Papej, na, dám ti celé svoje sousto! 
 

NENÁVIST Já nevím, proč musíte vždycky u všeho tak 
vyvádět! 
 

FE Co ty stojíš v koutě, Sor? Nemůžeš si 
přisednout k nám? 
 

SOR Musím vám něco říct. Všem. 
 

FE No tak směle do toho! 
 

SOR Jsem neplodná. 
 

PRO A je to venku! 
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NENÁVIST My to ale všichni přece dávno věděli!  
 

FE Já to nevěděl.. 
 

NENÁVIST Tak už to víš a zařiď se podle toho. Všichni 
se dlabou jako o největších hodech. 
 

FE A co se teď změní? Jak to bude dál? 
 

PRO Dál? Dál se bude schovávat. A ničit sama 
sebe. 
 

NENÁVIST Ale nyní přejděme k jinému tématu, a to 
k vašemu bajkaření. 
 

NEDOSTATEK Víte, co jsme našli tady v jeho kapse? 
 

PRO Netuším. 
 

NENÁVIST Dopisy. Fatální korespondenci, jak jste ji 
sama nazvala. Víte, že lhaní budí nedůvěru? 
 

PRO Já a lhářka? To jste si s někým splet, ne?  
 

NEDOSTATEK Milovala jste ho? Tuhle moji lásku? 
 

PRO Já ho vůbec neznám. Vidím ho poprvé. 
 

NENÁVIST Tak proč byly ty dopisy v našich kapsách 
podepsané vaším pseudonymem? Komu 
tedy byly určeny? A co jejich obsah? 
 

PRO Popisovala jsem své stavy a nevím, jak se do 
jeho kapsy dostaly.. 
 

NENÁVIST „Pole krve. Pole smrti..“ Co jste tím myslela? 
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Byla jste někdy zamilovaná? 
 

PRO Mám dceru, ale.. Co si to vůbec dovolujete? 
Dejte mi ty dopisy! 
 

NEDOSTATEK Chcete se dostat k moci a nevystačíte si s 
tím, co máte! Bylo to udání na prezidenta a 
do jeho kapsy se to dostalo, protože to měl 
předat od jiného konfidenta vedoucí hlavě 
parlamentu! Říkal mi to! Naštěstí on je tak 
zlatý, že by nikdy nic takového neudělal! 
 

PRO Já.. Vůbec nevím, o čem mluvíte. 
 

LÁSKA A teď si užíváte oslavy vítězství a vůbec 
nevíte, že.. 
 

Je slyšet skandování davu. Opět vlítne postava LIDU. 
 
LID Tady jste! Schovaní, zalezlí ve své díře a 

myslíte si, že vám všechno projde. Ale 
hodování je konec! Škola se otevře, úřady se 
otevřou, vláda zvolá nové prohlášení a vy 
půjdete do práce! My zemědělci na vás dřít 
nebudem! 
 

FE Sedláci. Jako obvykle. Hleďte si svojí práce 
a nechte nás v klidu, jo? 
 

LID Jak to s námi jednáte? Myslíte si, že když jste 
něco napsal, že jste někdo? Takové chování 
jsem neviděl! V tomhle národě nedělá 
nikdo, jen blbci, kteří doufají, že se  z toho 
bordelu vymaní. Každý si stěžuje, že má 
málo, ale ve finále skutek utek. Kůže líné, 
prašivé! 
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NEDOSTATEK A pelešivé! Měli jsme vás pitvat zaživa jako 
ostatní a pak vaše vnitřnosti vozit  na západ. 
 

PRO Kolegové z lékařské fakulty říkali, že je to 
nehumánní. 
 

NENÁVIST Ale je to obchod. Beztak všichn  pochcípete! 
 

SOR Proč je tahle země plná nenávisti? Plná 
osočování, nespravedlnosti a udávání? To 
vám nestačí, že je skoro válka? Vážně se 
chcete všichni pozabíjet? To nedokážete žít 
v míru a uznat, že i ten druhý může mít 
pravdu? 
 

LÁSKA Nedostali jsme se na tuhle hostinu náhodou. 
Profesorka zveřejnila svoje jméno na letáku, 
a tak jsme byli zvědaví, co je to zač. Zatím 
nám ani neřekla, jak  to tedy bylo. 
 

NEDOSTATEK Myslím, že je nemocná!  Posedlá  sama 
sebou a ctižádostí. Nikdy jí nešlo o 
opravdovou pravdu, ale o to, že lžemi a 
jinými ústrky dosáhne toho svého. Ale my se 
milujeme, viď? Přes to všechno.. 
 

PRO No přišli jste na večírek z celého města jen 
vy, a kdybych věděla, kdo jste a co mi chcete, 
nikdy bych vás sem nevpustila. 
 

LID Drž už tu svoji prolhanou nevymáchanou 
hubu nebo..! 
 

Zemětřesení. 
 
SOR Všechno se hýbe. Bůh se hněvá. Schovejme 
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se. 
 

PRO Je to jen jedno z těch slabších zemětřesení. 
Jsme v bezpečí. 
 

FE Nevím, jak jste se sem vůbec dostali. Bylo 
zamčeno. Účast jen pro zvané. 
 

LID My ty dveře vypáčili. Myslíte, že nás baví se 
dívat na černé vlajky? Proč nic nefunguje? 
 

FE A ven! 
 

FE ho chytne za límec a doprovází ho ke dveřím. Tma. 
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Scéna pátá 
 

Následující scéna tamtéž, ale jeviště je uklizené a čisté. Zelené 

světlo. Na scéně jsou LEŽ, LÁSKA a NEDOSTATEK. 

 

LEŽ Přišla jsem tu dnes za vámi, abych vás 
varovala a některé věci objasnila. 
 

NEDOSTATEK My se milujeme, nechcete přijít později? 
 

LEŽ Ne. Je to neodkladné. 
 

NEDOSTATEK Odkud vlastně jste? Ještě jste se nám 
nepředstavila. 
 

LEŽ Na tom nesejde. Ta paní si chce ublížit. S tou 
lží se toho na ni nakupilo moc a neví  už, kudy 
kam. Proto na ni dejte pozor! To samé – 
ublížit si – chce i Sor. Je ve své situaci 
bezradná a neví, jak dál. Chtěla by mít děti, 
ale.. Víte, s tou lží to není tak jednoduché.. 
Někdo občas něco plácne, aby se z něčeho 
vykroutil nebo vyvlékl, nebo si dokonce 
zachránil holý život. Horší je být tou lží 
posedlý. A kdo se pak má v tom světě vyznat! 
Volají mě každou sekundu tisíckrát, ne-li 
milionkrát, jsem na roztrhání, nevím, kde mi 
hlava stojí, a já  jim to vše jenom schvaluju. 
Dříve jsem z toho měla radost, bavilo mě to, 
ale teď.. Byla bych ráda, kdyby lež ze světa 
nadobro vymizela! Jsem už taky unavená a 
stárnu a ve světě vlastností děti nevedeme.  
Nemůžu tak říct – malá lež, nehledě na to, že 
až na milosrdné lži jsou jen ty velké.Dejte mi 
prosím sbohem. Opusťte mě a dejte mi svatý 
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pokoj. Nemůžu říct ani na shledanou, jen to 
pouhé sbohem. Buďte mi sbohem! 
 

NEDOSTATEK Na shledanou.  
 

LÁSKA Na viděnou. 
 

Tma.  
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Scéna šestá 
 

PRO se v červeném světle prochází po molu. Jsme u moře a je 
západ slunce. 

 
PRO Proč jsem se nikdy nestala modelkou? Měla 

jsem zapotřebí vyučovat dějepis a lhát na 
každém kroku, abych se dostala až sem? 
 

Přichází FE. 
 
FE Tak už je to černé na bílém. Stala jste se 

předsedkyní vlády. Copak? Nemáte z toho 
radost? 
 

PRO Mě už nic netěší, drahý Fe. Ani to, že teď 
budu vládnout. Nedokážu už každý den 
vstávat, dívat se do zrcadla a vidět před 
sebou ten přelud. Jsem unavená. Ale 
nakolik jsem lhala a.. 
 

FE .. nakolik jste si nakradla.. 
 

PRO Ano, připouštím, ano.. natolik jsem na sebe 
hrdá a pyšná a na druhou stranu jsem ráda, 
že to došlo až sem. Rozklad osobnosti. Krize 
identity. Pustošení země. Krize vlasti, 
národa, lidstva, úpadek slušného chování a 
základních principů. Přesto jsem ráda, Fe. A 
jak to teď bude s vámi? 
 

FE Rozešli jsme se. Zůstane sama. Potřebuje si 
něco vytříbit a uvědomit, a pak možná 
nějaké nešťastné dítě adoptuje. Já jsem se z 
toho zhroutil naplno. 
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PRO Jsem šťastná. Mám radost, když se lidem 
nedaří. Asi opustím svého manžela a dám se 
dohromady s tím sympatickým mužem z 
večírku. Jmenuje se sice Nenávist, ale to 
neznamená, že by mě nenávist úplně 
pohltila. A jednoho dne, Fe, se stanu bohyní 
jako tahle socha. A budou se o mně vyprávět 
pohádky. Není to skvělé, Fe? 
 

FE Měla jste pravdu. Vy máte vždycky pravdu. 
 

Na závěr hraje impresionistická hudba. Stmívání. Tma. 

 

KONEC 
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Původní obálka k alegorii.  

Na ní je možno spatřit obraz „Mythomania“ 

 od Kurta Seligmanna. 
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KOMENTARIÁT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

psychosociální mozaika o přetlaku 
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Postavy 
 

 
ALEŠ, hyperakutik, jinak hudební skladatel 
CYRIL, psycholog a psychoterapeut 
BRIGITA, jeho žena, psychiatryně 
BEDŘICH, dirigent, operní ředitel a dramaturg 
CECÍLIE, sexuoložka 
ANASTÁZIE, reprodukční specialistka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozn.: Jedná se pouze o fikci. 

Je velmi nepravděpodobné, že by někdo mohl zažívat to, 

co zažívá hlavní hrdina, ale není to ani vyloučené… 
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KOMENTARIÁT 
 

Tma. Světlo. Vidíme přijímací místnost psychologa a 

psychoterapeuta Cyrila. Ten povstane a křečovitě se pousměje s 

napřáhnutím ruky. 

CYRIL Ááá – Vítejte! 
 

Ostýchavý Aleš opětuje podání ruky. 
 

ALEŠ Dobrý den, omlouvám se za zpoždění, doma mě 

něco zdrželo… 

CYRIL A copak to bylo? Sedněte si, prosím… 
 

ALEŠ Ále, něco… Tentokrát něco moc podivuhodného… 

CYRIL Vyprávějte… 
 

ALEŠ Pane doktore, vůbec nevím, z jakého konce to mám 

vzít, ale nemohl jsem kvůli tomu téměř vyjít ven z 

domu… 

CYRIL Aha… 
 

ALEŠ Týká se to opět mé dosud nezapočaté symfonie, ale 

ujišťuji vás, že protentokrát to bylo všechno až moc 

zvláštní. 

CYRIL Zvuky, hlasy, vidiny, halucinace? Podívejte, abych k 

vám byl upřímný, začínám pochybovat o vaší 

diagnóze. Mimo hyperacusis, tedy přecitlivělosti na 

zvuky nebo jiné vjemy, kterou zjevně trpíte, budeme 

muset zvažovat i těžší paranoidní schizofrenii. Už 
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jsem o tom přemýšlel dříve, ale dosud jste jaksi 

nevykazoval znaky právě této nemoci… 

ALEŠ Paranoidní co? 
 

CYRIL Bylo by dobré vyhledat pomoc psychiatra, aby 

stanovil přesnou diagnózu a byla vám nasazena 

potřebná medikace. Bez ní už to totiž asi 

nezvládnete. 

ALEŠ Počkejte přeci! Já jsem vám to nestihl dopovídat! Ty 

zvuky jako táhlé tóny tam sice jsou, ale rozhodně 

nevykazují rozměry nějaké vztahovačnosti nebo – 

jestli tomu správně rozumím… 

CYRIL Nu, nepředbíhejme, ani nepředjímejme. Pokračujte 
tedy… 

 

ALEŠ Souvisí to spíše se sněním. Víte, před naším 

setkáním jsem si šel lehnout, spal jsem a… 
 

CYRIL A? 
 

ALEŠ Nejenže jsem přemýšlel, že konečně založím rodinu, 

ale také se mi zdálo o jisté múze, která… 

CYRIL Ano? 
 

ALEŠ Byla to velmi vábná nymfa nebo spíš siréna, ale v 

tom snu tak na hony vzdálená! 

CYRIL Máte na mysli erotické sny? 
 

ALEŠ Mám pocit, že to nebylo normální a ve spojení s těmi 

zvuky… 
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CYRIL Pokud potřebujete i sexuologické vyšetření, budete 

si ho muset domluvit sám... 

ALEŠ Ne, zadržte. Chci říci, že z psychologického 

hlediska… Sny se naprosto vždy – alespoň v mém 

případě – výrazně rozcházejí s realitou! 

CYRIL Ale to je naprosto normální! Vaše potenciální žena 

za vás žádnou symfonii nenapíše! 
 

ALEŠ Já jenom chtěl, abyste věděl, že v tom snu… Je to tak 

blízko, dalo by se říct na dosah, a přitom… Když pak 

potkávám ženy na ulici, v tramvaji, nezavadí o mě 

ani pohledem. 

CYRIL Musíte se seznamovat. Komunikujte. Buďte 

otevřený. A když máte něco na srdci nebo se vám 

daná žena zamlouvá, oslovte ji. 

ALEŠ Těch múz, o kterých se mi zdá, je více a jsou jiné… 

Splynou s vámi a nepodbízejí se… 

CYRIL Nepleťte si sny s realitou. Uvědomte si, jakou ženu 

vlastně hledáte. 

ALEŠ To je právě to. Již nehledám, protože jsem našel. 

CYRIL ? 
 

ALEŠ Je to ona vábnička z mého snu. 
 

Cyril se cynicky zasměje. 
 

CYRIL A jak vypadá? 
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ALEŠ Její vizáž je neurčitá, mluví na mě skrze tóny a je 

natolik… jak bych to řekl… 

CYRIL No vidíte to! Počkejte chvíli… 
 

Cyril vytáhne z náprsní kapsy svůj mobilní telefon a vytočí číslo. 

CYRIL Drahoušku, neruším? Rád bych u tebe nechal 

vyšetřit jednoho svého pacienta… 

Tma. Světlo. Na scéně jsou spolu Cyril se svou ženou Brigitou v 
ložnici jejich domu. 

 

CYRIL Tak jak se daří našim broučkům ve škole? 
 

BRIGITA Nějací spolužáci se jim prý smějí. Dobírají si je oba 

ve škole a krom toho o nich píšou jmenovitě i na 

internetu. 

CYRIL A co konkrétně? 
 

BRIGITA Nevím, samé hlouposti. Nejdřív má Dora špatné 

oblečení, podruhé se jí nepodaří výklad u tabule, 

Boris zase nemá v pouzdře tužky nebo dostane 

psaní od spolužačky, která potom na netu zveřejní 

jeho odpověď. Prostě samé nesmysly, ale mrzí mě, 

že nemají od ostatních nikdy klid. 

CYRIL Zavoláme třídní učitelce, to už přesahuje všechny 

meze. 

BRIGITA No jenže učitelka jim nemůže zakázat sociální sítě. 

Děti pořád něco komentují a vyžívají se v tom; éra 

této komunikace jim zjevně vyhovuje. Jsou jízlivé, 

drzé a nesmlouvavé. Uplatíš je jen čím dál dražšími 
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dárky, značkovým oblečením a elektronikou. 

CYRIL To už dnes asi ani jinak nejde, bylo i hůř… A co říkáš 

na našeho Aleše? 

BRIGITA S ním je to trochu složitější… Vlastně bych řekla, že 

trpí závažnější chorobou, zvanou Aspergerův 

syndrom, což je jistá forma autismu. Nejeví zájem o 

okolí, straní se, a přitom je velmi hudebně nadaný, 

podle všeho má absolutní sluch. Ale ty hlasy, skoro 

ze záhrobí… 

CYRIL Vím, o co jde. Takže to podle tebe není 

schizofrenik? 

 

BRIGITA Vykazuje znaky schizofrenie, jenže ty hlasy, které 

slyší, nejsou natolik intenzivní, aby potřeboval 

psychofarmaka. A navíc jsou spojené jen s jeho 

sněním a nemají reálné kontury vyjma těch jeho 

pocitů o pomluvách, což v rámci mezí může být 

normální. Zdá se totiž, že i bez léků to zvládá docela 

dobře, a hlavně – nejeví typické symptomy 

vztahovačnosti, ani depresí či rozpolcenosti. Když 

došlo na medikaci, tvrdil, že si bez toho poradí. U něj 

je to komplexně náročnější problém v navazování 

vztahů, potřebuje spíše terapeutickou pomoc. 

CYRIL Ale proč k nám tedy dochází? Pořád hovoří o 

nezapočaté symfonii, o touze založit rodinu. Má 

jediné štěstí, že za svou tvorbu v minulosti byl 

náležitě finančně oceněn, z čehož čerpá i dodnes; 

jinak by totiž byl vyloučen zcela i sociálně. Jako 
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psycholog či terapeut si proto nemohu dovolit 

selhání, protože svého času byl velmi uznáván i 

společensky. Ale přeci jenom – dnes? Je na pokraji 

zájmu i zhroucení. Přerušil v oboru veškeré styky… 

Kdo mu nyní tu symfonii přehraje, až ji napíše, jestli 

vůbec? A proč o tom neustále jenom mluví? 

BRIGITA O tom bych vůbec nepochybovala, dělá mi starost 

spíš ta jeho zbožňovaná „múza“ z jiného světa. Budu 

mu muset časem nabídnout hospitalizaci. 

Mezihra č. 1. Brigita spíše ze zvědavosti v noci studuje ve své 
pracovně Alešovy materiály – scéna skoro jako z hororu.  

Tma. Světlo. Přijímací ordinace psychiatryně Brigity. Je to o několik 
dní dříve než předešlá scéna.  

 

BRIGITA Tak, co tu dnes mám? Má přijít manželův klient, tak 

uvidíme. Ta práce mi vážně leze na mozek! (vezme si 

neidentifikovatelný prášek a zapije ho vodou z 

kohoutku) Jestli se z toho nezblázním já, tak kdo 

jiný? Ta Dora mi vážně dělá starosti, musí chudák 

trpět neustálé ponižování od svých spolužáků…         

A Boris skoro to samé… A maminka aby to přes 

učitelky pořád zachraňovala! (zaklepání na dveře) 

Dále! 

ALEŠ (vejde) Dobrý den přeji… 
 

BRIGITA (po chvíli) No tak, posaďte se přeci, nestůjte tam u 

dveří… 

ALEŠ Děkuji. (sedne si na židli přes stůl oproti ní) 
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BRIGITA Již dříve mi volal manžel, že byste mě možná mohl 

potřebovat. Já mezitím… no… Nejdříve mi o sobě 

něco povězte… 

ALEŠ No… Jsem skladatel vážné hudby a… 
 

BRIGITA A… co vás trápí? 
 

ALEŠ Nejasné nebo špatné sny, neslučitelnost mé 
psychiky s realitou a… 

 

BRIGITA Podívejte se, nejprve musíme udělat celkovou 
analýzu vašich potřeb, abychom zjistili, co s vámi 
dále… Ty špatné sny, to znamená co? 

 
ALEŠ Nevím… Těžko se o tom hovoří, ale… vystupuje v 

nich de facto stále ta stejná žena, která mě chce 

políbit, abych konečně začal psát svou vrcholnou 

symfonii. 

 

BRIGITA Žijete s někým, máte přítelkyni, děti?  

 

ALEŠ Ne, bohužel ne. 

 

BRIGITA A co vám v tom brání? 
 

ALEŠ Nevím, ostych, bariéry, stud… 
 

BRIGITA Máte rodiče, přátele? 
 

ALEŠ Ne, bohužel nic z toho.  

 

BRIGITA A z čeho žijete, kde bydlíte? 
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ALEŠ V minulosti jsem hodně skládal, chodí mi tantiémy z 

hudební tvorby vytvořené v minulosti, víceméně 
však jen tak tak utáhnu svůj byt… Ale přežít se dá… 
A delší dobu si spořím na horší časy… Nežiju si na 
vysoké noze, přestože jsem na to byl zvyklý, protože 
jsem byl znám jako skladatel po celém světě… 

BRIGITA A o sobě mi něco řeknete? 
 

ALEŠ No… Někdy mívám takový pocit, že lidé kolem mě 

mě mají za hnidopicha nebo samotáře, protože se s 

nimi moc nebavím, ale sám sebe považuji spíše za 

misantropa, jelikož jejich společnost moc 

nevyhledávám a hnusí se mi. Znáte to – pomluvy, 

soudy, drby… 

BRIGITA A hlasy nějaké slýcháte? 
 

ALEŠ Ne, jen ten líbezný tón ze snu… 
 

BRITIGA Jaký tón? Můžete mi to popsat trochu podrobněji? 
 

ALEŠ Siréna nebo nymfa… Volá mě do svých sítí a chce, 

abych napsal symfonii, své vrcholné dílo, a zplodil 

dítě… 

BRIGITA Podívejte se, mohla bych vám napsat nějakou 

medikaci, ale nejsem si zcela jistá, zda ji vlastně 

potřebujete. A zároveň nevím, jak jinak bych vám 

mohla pomoci… Takže setrváte v terapii u mého 

manžela a možná pouvažujeme i o skupině. 

ALEŠ Ne, proboha jen to ne! Nechci ventilovat své 
problémy před cizími lidmi! 
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BRIGITA Ti lidé mohou mít podobné problémy, třeba si s 
někým sednete a… 

 

ALEŠ Ne, prosím ne, toto zásadně odmítám! Nejsem 

psychiatrický případ! Jsem jinak úplně normální! 

BRIGITA O tom nepochybuji, ale proč jste tedy vyhledal moji 

pomoc? Nebo pomoc mého manžela? Vím, že je sice 

jen psychoterapeut, ale přeci jen… 

ALEŠ Co já vím, slyšel jsem na něj dobrá doporučení a byl 

jsem zvědavý, tak… 
 

BRIGITA Aha. A když se s nikým tedy nestýkáte, jak jste tvrdil, 

tak od koho jste taková doporučení slyšel? 

ALEŠ To všechno v těch snech. Vábí mě tam. Všechny 

důležité věci se mi zjevují v mých snech jako 

představy, které se mají uskutečnit… 

Dodekafonní muzika. Tma. Světlo. Ve stejné ordinaci asi o měsíc 

později. 

BRIGITA Takže… změnilo se od naší poslední návštěvy něco? 

ALEŠ Ano! To, co napíšu, nebude symfonie, ale opera! A už 

mám i námět a vím, kam s tím mám pak jít! 

BRIGITA A jaký námět? 
 

ALEŠ No, bude se to jmenovat „Komentariát“, taková 

zvůle oproti systému, kde všichni všechno 

komentují, ke všemu mají výhrady, nic jim není dost 

dobré a ke každé věci mají milión připomínek. 
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Kupříkladu si o něčem ve špatném povídají na ulici, 

drbou v dopravních prostředcích, na sociálních 

sítích, prostě s ničím nejsou spokojení a všechno 

kritizují. Politiky, to, jak se kdo obléká anebo jak se 

chová, prostě nic jim není svaté, dokonce ani 

sousedi. To všechno je dost hanlivé a nepřívětivé, 

takový výsledek svobody slova, a závidí si vše, i to, 

co nemají. V tomhle státě vedou dnes totiž hlavně 

hospodské řeči, mediální plátky, které ovládají 

masy, a pomluvy, na čemž se i dost vydělává, prostě 

dost lidí se na tom přiživuje. Onen Komentariát je 

tak vyjádřením jakéhosi státního zřízení, blízkého 

postojům naší země, v němž má kdekterá intrika 

větší váhu než jakákoli jiná pravda. A každý je 

zvědavý, jak všechny ty lži dopadnou. 

BRIGITA To je sice skvělé, nicméně já se spíše ptala, co se 

změnilo přímo u vás… 

ALEŠ Už nic neřeším! Jsem připravený hlavně tvořit! Teď 

nastala ta správná doba! 

Tma. Světlo. Přijímací místnost dirigenta. 
 

BEDŘICH Tak s jakou jste za mnou přišel novinkou? Tak 
dlouho jsme se neviděli! 

 

ALEŠ Nakonec jsem se nerozhodl zkomponovat symfonii, 

ale operu. Moderní operu. Žádná dodekafonie, ale 

líbivé tóny a libozvučné melodie tak, jako to dělal 

Mozart! 

BEDŘICH K tomu jste měl předpoklady vždy! Tak povídejte! 
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ALEŠ V prvním dějství… Raději si počkejte na výsledek! 

Přijdu s ním za dva týdny. 

BEDŘICH To mě budete tak dlouho napínat? Veřejnost už je na 

vás po tak dlouhé odmlce velmi zvědavá a o svých 

předpokladech jste ji mohl přesvědčit již několikrát! 

A jaké je vlastně téma té nové opery? 

ALEŠ Vyčkejte. Se vším přijdu za čtrnáct dní. Provázejí mě 

však noční múzy, díky nimž jsem schopen dokončit 

dílo i dříve! 

BEDŘICH To jsem vážně zvědav! Nemohu se dočkat! Tak 
směle do toho! 

 

Tma. Světlo. Přijímací ordinace sexuoložky. 
 

CECÍLIE Co vás k nám přivádí, pane Aleši? 
 

ALEŠ Chci založit rodinu. Hned. 
 

CECÍLIE No… To asi nepůjde tak rychle… Prosím, zaujměte 

své místo. 

ALEŠ Nevím, jak na to. Žádná žena se mnou nechce 
navázat kontakt. 

 

CECÍLIE Tomu nerozumím. Jaký kontakt? 
 

ALEŠ Po letech studií, kdy pro mě komunikace nebyla 

problém takřka s nikým, se všichni nějak odcizili. 

Cestoval jsem po světě se svými skladbami, 

dirigoval, a mezitím se jáma mezi mnou a ženami 

stále více prohlubovala. 
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CECÍLIE Jste stále panic? 
 

ALEŠ Ne, to ne, ale už nevím, jak bych navazoval kontakty. 
 

CECÍLIE Přitahují vás, doufám, ženy? 
 

ALEŠ To ano, ale k sexu cítím jakoby takový odpor, který 

má hořkou příchuť. Nevím si rady. 

CECÍLIE V dnešní době nejrůznějších seznamek se můžete 

sejít s jakoukoli ženou, s níž si padnete do oka, 

výhradně za účelem sexu. Jsou i kluby, nevěstince… 

ALEŠ Potřebuji nejprve kamarádku a pak teprve to další. 

A nevím, kde ji hledat. 

CECÍLIE Zkuste opravdu nejprve projít všechny seznamky, 

povídat si s více ženami najednou, vyměnit si 

fotografie a informace o vašich zálibách… 

ALEŠ Víte, už i okolí se na mě divně dívá, sousedi v domě 

si povídají, že jsem ještě poměrně mladý a nemám 

partnerku. Ty jejich nesnášenlivé řeči, pohledy a 

komentáře… 

CECÍLIE Lidé mají obvykle ve zvyku se k něčemu vyjadřovat, 

ale vy se tím nemůžete nechat strhnout, ani tomu 

podléhat, zaměřte se jen a jen na svůj cíl. Lidi už 

nezměníte, jsou prostě takoví a není potřeba se tím 

více zabývat. 

ALEŠ Navíc mě to pudí spíše k tvorbě a chystám se i na 

základě některých těchto myšlenek napsat své 

celoživotní dílo. 
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CECÍLIE To je možná úctyhodné, ale byla by vás škoda, tedy 

pokud přicházíte s tím, že chcete založit rodinu a 

nejde vám to. Každý to řeší. Jinak, po svém, ale 

každý. A pokud byste svého cíle nedosáhl, byl byste 

nejspíše hodně zklamán. Na poznámky ostatních i to 

vaše dílo se na chvíli vykašlete. Dejte si relax, 

uvolněte se, projděte seznamky a přijďte se mi 

ukázat za čtrnáct dní. 

ALEŠ Dobře. 
 

Tma. Světlo. Ordinace psychiatryně Brigity. 
 

BRIGITA Co se všechno přihodilo od naší poslední návštěvy? 

ALEŠ Jak se to vezme. Opera už je takřka dokončená a 

seznamuju se na internetu – zatím ale bohužel bez 

úspěchu. 

BRIGITA Můžete prosím podrobněji rozvést to seznamování? 

ALEŠ Už jsem absolvoval i několik schůzek, ale jako by mi 

byla víceméně nepříjemná přítomnost kohokoli 

dalšího vedle mě. A souvisí s tím nešťastně též má 

přecitlivělost na zvuky a jiné podněty, vlastně je v 

podstatě jedno, jestli někdo vedle mě je anebo ne, 

ale ta vnímavost na zvuky nebo nějaké jiné rušivé 

elementy, jako například hluk zvenčí nebo z jiných 

bytů přes stěny, je vedle přítomnosti jiného člověka 

o to horší. Mlaskání, pokašlávání, popotahování, 

smrkání, chraptění a tak podobně. 

BRIGITA Takže mezi vámi a vašimi potenciálními 
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partnerkami k ničemu nedošlo? 
 

ALEŠ Ne, naprosto ne. Když už se k tomu schylovalo, vždy 

se sebraly a odešly z bytu. Byly to nejrůznější 

výmluvy typu, že už něco mají a tak podobně. 

BRIGITA Nevzdávejte to a hlavně nezoufejte. 
 

ALEŠ Jinak v té opeře rozvádím velice zajímavé téma 

komentářů… 

BRIGITA Povídejte. 
 

ALEŠ A dospěl jsem k závěru, že veškerá zloba, agrese a 

nenávist pramení z nevyčištěné první čakry a že… 

 

BRIGITA Ano, zajímavé… Pokračujte… 

 

ALEŠ A že každý člověk má své světlo i stín, tedy hranici, 

za kterou nepustí nikoho jiného než sebe. 

BRIGITA Záleží asi na tom, ke komu si jakou důvěru vytvoříte. 
Ale jak jste to myslel s tou zlobou a záští? 

 

ALEŠ Pomluvy, drby, laciné povídačky z pavlače a všechny 

ty hanlivé a urážlivé poznámky z ulice. Co komu je 

do mého života, jak bych ho měl vést, s kým se stýkat 

či nestýkat, nebo jak by měl můj život navenek 

vypadat? 

BRIGITA Také se s tím setkávám, zejména pokud jde o mé děti 

ve škole. Spolužáci se jim z nejrůznějších důvodů 

vysmívají a někdy to hraničí až s šikanou. 

Každopádně, co vaše múzy z jiného světa? 
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ALEŠ Pomáhají mi dokončit mé dílo a také nasměrovat mě 

ke správné ženě v reálném životě. Ale jako by mé 

srdce patřilo jen jedné z těch múz, která se mi 

zjevuje pravidelně. 

BRIGITA Podívejte se, já už moc nevím, co s vámi. Nezlobte se, 

že vám to takto říkám, ale co byste řekl hospitalizaci 

v psychiatrickém zařízení na několik týdnů? Měl 

byste tam permanentní dozor za účelem pozorování 

vašich myšlenkových toků, přišel byste na jiné 

podněty, zotavil byste se… Už jsem to zvažovala 

dávno, ale bála se vám to nabídnout, když jste 

odmítnul i dříve navrhovanou medikaci. 

ALEŠ Počkejte s tím ještě. Začal jsem navštěvovat i 

sexuoložku, která mi dává užitečné rady, jak se 

vymanit ze samoty a najít si partnerku. 

BRIGITA Vydržte, a všechny ty ženy ze schůzek odmítly 

zároveň další setkání s vámi? 

ALEŠ Bohužel ano… Když jsem se rozhovořil o své práci… 

BRIGITA Ano, takový druh práce asi není v současné době 

zrovna magnetem. Zeptám se tedy ještě jednou: 

pouvažujete o té hospitalizaci v budoucnu? 

ALEŠ Ano, zvážím to. 
 

Mezihra č. 2. Bedřich nadšeně diriguje, předvádí se a vyžívá na téma 
hlavního motivu Monteků a Kapuletů z Prokofjevova Romea a Julie.  
 
Tma. Světlo. Kancelář dirigenta Bedřicha. 
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BEDŘICH  Už jsem se nemohl dočkat! Tak ukažte, co mi nesete, 

honem, Aleši! 
 

ALEŠ Tady je celá partitura pro velký orchestr a tady je 

libreto. Jsem autorem obojího. 

BEDŘICH Ukažte! Ty da dý da dá! No to vypadá skvěle! Projdu 

si to ale v klidu a pak to předám řediteli divadla. Jeví 

se to zatím velmi zajímavě a nadějně… A co ženská, 

rýsuje se už něco? Počkejte… Název „Komentariát“, 

to má značit co? 
 

ALEŠ Přečtěte si v klidu i libreto. Myslím, že vás zaujme. 
 

BEDŘICH Vy jste byl vždycky multitalent! No zní to neobvykle, 

ale snad to přitáhne nějaké lidi… Povězte mi ale teď 

něco v rychlosti alespoň o tom námětu… 

ALEŠ Hlavní hrdina je sužován poznámkami okolí… 

BEDŘICH S čímž si ale doufám hravě poradí! Dneska se lidi 

chtějí bavit! Kde jste hledal inspiraci? 

ALEŠ No… U jedné kamarádky… 
 

BEDŘICH I vy proutníku! Zas vám nějaká sedla na lep? Byl jste 
vždycky divočák! 

 

ALEŠ Pane dirigente, místy je ta hudba velmi složitá, 

prokomponovaná do nejmenšího detailu a je 

potřeba držet se pečlivě každé noty… 

BEDŘICH Nebojte se, náš orchestr zvládne vše! Tak jako v 

minulosti! Věřím, že to bude pecka našeho 



 
131 

 
 
 

repertoáru a že kasa divadla se začne opět plnit! 

Diváci a posluchači už jsou na váš comeback více než 

zvědaví! 

ALEŠ Vůbec o tom nepochybujte, i já jsem více než 

zvědavý na premiéru a skvostné provedení od 

vašich muzikantů a zpěváků! 

BEDŘICH Fajn, to jsem rád, že si rozumíme. Přečtu si to. A nyní 

jako malou pozornost ode mě přijměte tento šek 

(předá mu šek). Berte to jako zálohu za nesčetné 

množství repríz, které vaše opera bude bezesporu 

mít. 

ALEŠ Děkuji a přeji příjemné studium mého snad 

celoživotního vrcholného díla. Kdy se mám přijít 

ukázat? 

BEDŘICH Zkuste to hned zkraje příštího týdne. Mám teď sice 

spoustu práce, ale tohle má přednost. 
 

ALEŠ Výborně. Těším se. Ať se daří. 
 

Tma. Světlo. Ordinace sexuoložky. 
 

CECÍLIE Jak jste tedy pochodil na seznamkách? 
 

ALEŠ Bídně. Snažil jsem se seznamovat seč, jak se dalo, leč 

bez úspěchu. 

CECÍLIE Žádné společné zájmy s nikým, žádná jiskra 

nepřeskočila a žádná šance na úspěch? 

ALEŠ Ne, bohužel, ty ženy jsou dost jiné než můj vysněný 
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ideál, a navíc pořád někam spěchají… 

CECÍLIE Ale co s vámi dále, Aleši? 
 

ALEŠ Přemýšlel jsem ještě o jedné možnosti… 
 

CECÍLIE Ano a o jaké? 
 

ALEŠ Chtěl bych darovat své chřímě nějaké nezadané 

ženě… 

CECÍLIE           Jak to myslíte? Své sperma? 
 

ALEŠ Ano, své semeno… 
 

CECÍLIE Počkejte, nezahazujte ještě své ostatní šance. Nikdo 

přeci neřekl, že kupříkladu nejste atraktivní. Jste 

sice specifický, máte netradiční zájmy a nemoc… 

Nepletu se, že chodíte i k psychiatrovi, že? 

ALEŠ Jen pro ujasnění diagnózy a k psychologovi na 

terapeutická sezení ve dvou. Žádné prášky neberu. 

Jej! Teď jsem si uvědomil, že jsem zapomněl na naši 

poslední návštěvu! 

CECÍLIE Máte toho teď asi po doktorech více… Snad nám to 

pojišťovny proplatí (směje se). 

ALEŠ A co byste mi tedy radila? 
 

CECÍLIE Rozhodně ne asistovanou reprodukci. Navíc si 

musíte uvědomit, že ta je v současné zákonné 

podobě poskytována pouze neplodným párům… 

ALEŠ A co to v praxi znamená? 
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CECÍLIE V praxi to znamená, že darujete svůj výměšek pouze 

registrovanému páru na klinice, v němž je například 

muž z oné dvojice neplodný, ale to narozené dítě       v 

případě úspěšně provedené reprodukce neuvidíte, a 

to ze zákona. Na to dítě nebudete mít žádný právní 

nárok. Bude pouze jejich, a takže jen toho páru, 

kterému darujete své sperma. 

ALEŠ To jsem nevěděl… Myslel jsem, že nějaká opuštěná 

nešťastná žena bez partnera by třeba o to stála… 

CECÍLIE Omyl, to byste si nejprve takovou ženu musel najít 

mimo kliniku. A proto neváhejte a hledejte! Dál! 

Nějaká pravá bez chlapa se určitě najde! 

ALEŠ Když myslíte… Není to ale tak jednoduché, jak se 

zdá… 

CECÍLIE Bavte se s ní také otevřeně o sexu a přijďte zas! 

Sexuoložka vstane a napřáhne na rozloučenou ruku. 
 

Tma. Světlo. Ordinace psychologa a psychoterapeuta Cyrila. 

CYRIL Co se stalo, že jste mě při minulém námi 
domluveném termínu nenavštívil? 

 

ALEŠ Pane doktore, má to zase na svědomí jedna z  těch 

múz, díky níž se mi podařilo dokončit mé vrcholné 

dílo. Absolvoval jsem navíc řadu seznamovacích 

schůzek a začal jsem mít při své poruše 

přecitlivělost i na pachové vjemy nebo na sykavky a 

hloupý smích. 
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CYRIL A jak se to projevuje? Vašeho fantasmagoria se asi 

už nezbavíte, ale kupříkladu ty pachy, to je 

novinka… 

ALEŠ Všude, naprosto všude. V obchodech, pokud se k 

někomu přiblížím, v městské hromadné dopravě a 

mimo to jsem začal také trochu koketovat a zvát si 

nejrůznější ženy k sobě domů… 

CYRIL To je pokrok! Nicméně byste řekl, že vás ony vjemy 

spíše odpuzují? 

ALEŠ Přesně tak. A to je i důvod, proč mezi mnou a žádnou 

ženou zatím k ničemu nedošlo. 

CYRIL Ano, manželka mi o tom něco nastínila. Máte to 

opravdu těžké. Vaše nemoc neustále postupuje. 

Proto se zeptám znovu a ta nabídka není příliš 

složitá, bohužel se nejedná ani o žádný velký výběr… 

Pomohla by vám spíše skupinová terapie, medikace 

nebo hospitalizace? Povídejte, co je podle vás 

nejpřijatelnější. 
 

ALEŠ Nic, pane doktore! Stále si tak trochu připadám 

normální, protože hranice normality v dnešní době 

vymezit nelze, anebo jen velmi těžko. A řada lidí má 

spoustu jiných problémů, pokud ne podobných. 

CYRIL A ta víla vás tedy provází stále? 
 

ALEŠ Poté, co jsem dokončil tu operu, už méně, teď se ,o 

ale zase zjevuje v souvislosti se založením rodiny. Je 

to takový můj anděl strážný, který mi ve snech radí, 
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jakým směrem se vydat… 

CYRIL A jak to budete řešit, když se vám v tom evidentně 
zatím nedaří? 

 

ALEŠ Zvažuji možnost asistované reprodukce. Jen tedy 

nemám k pořízení potomka zatím zvolený 

protějšek. 

CYRIL Jdete na to zeširoka, obšírně a poměrně složitě, ale 

nemůžu ani jako váš psycholog vidět hlouběji do 

vaší duše. Přesto vás nechám, abyste jednal, jak 

uznáte za vhodné, ale nepřepískněte to! Příroda je 

mocná čarodějka a nevěřím tomu, že by se vám to 

nemohlo podařit uskutečnit přirozenou cestou! 

Respektive jsem se s něčím podobným dosud ve své 

praxi nesetkal! Jste nejen výjimečný člověk, ale 

bohužel i ojedinělý případ… 

Tma. Světlo. Přijímací místnost reprodukční specialistky Anastázie. 

Zaklepání na dveře. Následující situaci je možno adekvátně více 

rozehrát – mladá pohledná asistentka a mladý nadějný muž v sobě 

najdou zalíbení, ale nedokážou se více sblížit, oba jsou nervózní.  

ANASTÁZIE Vstupte! 
 

ALEŠ (vstoupí) Dobrý den.  

ANASTÁZIE Co potřebujete? 

ALEŠ (nesměle) No… Rád bych daroval své chřímě 

neplodnému páru. 

 

ANASTÁZIE Jasně. Věk? 
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ALEŠ Třicet šest. 

 

ANASTÁZIE  Nejprve musíte na vyšetření spermiogramu, 

abychom zjistili, zda je vůbec vaše semeno 

darovatelné. 

ALEŠ Ano. 
 

ANASTÁZIE A ještě musíte vyplnit tento formulář. 
 

ALEŠ V pořádku. 
 

ANASTÁZIE Až ho vyplníte, odeberete se do kabinky.  

ALEŠ Rozumím. 

Tma. Dodekafonní muzika. Světlo. Kancelář dirigenta Bedřicha. 

 

BEDŘICH Aleši, to jste snad nemyslel vážně?  

 

ALEŠ Co? 

 

BEDŘICH Ta muzika, ty tóny! Mluvil jste o libozvučných 

notách a líbivých melodiích, ale tohle je čistá 

dodekafonie! A té je, jak sám dobře víte, dnes až 

příliš! A ten námět… Nezlobte se, ale lidé se v 

současnosti chtějí především bavit a nezabývat se 

těžkými tématy! Myšlenka jedince, který je díky 

svému poněkud odlišnému vnímání postaven zcela 

na okraj společnosti, je sice zajímavá, ale naprosto 

scestná! Nebo tomu mám rozumět tak, že hovoříte 

sám za sebe z vlastní zkušenosti? To snad ne! Je to 
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autobiografické? V tom případě je mi vás líto! 
 

ALEŠ Ne, to ne, ale… 
 

BEDŘICH Neříkám, kdyby se s  těmi svými slyšinami – nebo 
jak to mám nazvat – ve finále ten hlavní hrdina 
vypořádal, ale toto… To bych rozhodně nemohl 
vypustit do našeho repertoáru! Divadlo by úplně 
zkrachovalo! Nebo jak jste to myslel? 

ALEŠ Šlo spíše o vyjádření toho, že jedinec může být 

vzhledem ke společnosti velmi slabým článkem… 

BEDŘICH Ale vy mu musíte dát naději! Když už ho zatížíte 

černými a dle mého – neoprávněnými – 

myšlenkami, musíte mu jako autor nabídnout 

nějaké východisko! Nezlobte se, ale tento paskvil 

naprosto neodpovídá tomu, jak by mělo dílo v 

současnosti vypadat, a bohužel ani tomu, co jste 

skládal v minulosti… 

ALEŠ Nevadí, já naopak jsem to doposud považoval za 

svou vrcholnou tvorbu, plnou svobody… 

BEDŘICH Ale i svoboda vyžaduje určitá pravidla, to jste si 

neuvědomil? 
 

ALEŠ Můžu se pokusit ten konec ještě trochu poupravit. 
 

BEDŘICH Pochopte ale, že obraz jedince, který se zabývá 

cizími řečmi více než svým vlastním úsudkem a pak 

na základě toho jako pod neudržitelným soukolím 

spáchá sebevraždu, je zcela nezdravý a nezaslouží si 

pozornost v jakémkoli díle. Dnešní doba má jiné 
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hrdiny! Ne že bych o tom něco věděl, ale… A proto je 

tato myšlenka zcela, ale zcela nepřijatelná. 

ALEŠ A co Prokofjev, Šostakovič nebo Ostrovský? 
 

BEDŘICH Víte, nejdříve jste mluvil o Mozartovi a primárně 

jsem potřeboval pro rozveselení publika v již tak 

dost těžké a náročné době něco lehkého, frivolního, 

nehledě tedy na vaši minulou tvorbu, která oplývala 

jen samými pozitivy a mladickým optimismem. 

Copak si nevzpomínáte na své rozjařené a bujaré 

trylky? Věřím, že za jiných okolností nebo u jiného 

divadla byste s tím uspěl, ale já si nemohu na svou 

zodpovědnost toto jistě jinak velmi zajímavé dílko 

vzít k nám do orchestru. Musel byste totiž upravit 

nejen ten zatěžkaný námět, ale především tu příliš 

depresivní hudbu. Vždyť se to snad ani nedá hrát… 

A kdo by to vydržel poslouchat déle než pět minut? 

ALEŠ Já se na to ještě podívám. 
 

BEDŘICH Vždyť jste ještě stále mladý. Skládejte! Tvořte! Není 

všem dnům konec! S vašimi případnými úpravami 

souhlasím, ale pro jistotu mi vraťte tu zálohu, kterou 

jsem vám dal minule. 

Tma. Světlo. Místnost reprodukční specialistky Anastázie. 
 

ANASTÁZIE … Takže… Váš spermiogram je v pořádku. Není to, 

pokud jde o geny, žádný velký zázrak, ale jinak je 

vaše „chřímě“ použitelné. Budete tedy darovat? 

ALEŠ Ano, nic jiného si nepřeji. 
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ANASTÁZIE Budeme potřebovat co nejvíce vašeho sekretu. 

Odeberte se tedy znovu do kabinky. 

ALEŠ Počkejte… Ještě jsem se chtěl na něco zeptat… 

ANASTÁZIE Ptejte se. 
 

ALEŠ Dozvím se, zda mé semeno bylo použito anebo ne? 
 

ANASTÁZIE V žádném případě vám toto nesdělíme. Případné 

použití je vázáno smlouvou o mlčenlivosti a 

anonymitě, kterou také podepíšete. Ačkoli je 

spousta párů, které jsou neplodné a potřebují proto 

semeno nebo vajíčka, v zásadě si tyto páry nepřejí, 

aby se o jejich touto cestou zplozeném a narozeném 

dítěti kdokoli dozvěděl, a už vůbec ne dárce. Navíc 

legislativa v této republice naprosto vylučuje, aby s 

narozeným dítětem přišel dárce do styku, i proto je 

vám za darování spermatu vyměřená odměna. Zcela 

byste zpřetrhal nově budované rodinné vazby. 

ALEŠ A pokud bych se této odměny zdržel? Neřeknete mi 

ani, jestli se nějaké dítě narodilo? 

ANASTÁZIE Jak jsem říkala, tyto informace jsou vázány 

mlčenlivostí. Ačkoli máte zajímavý profil, který jistě 

zaujme spoustu maminek, o použití semene vás ze 

zákona nesmíme informovat. 
 

ALEŠ Víte, jsem delší dobu sám, bez partnerky, a nedaří se 

mi zplodit dítě přirozenou cestou, ani se seznámit s 

potenciální rodičkou, byť by to byla jen kamarádka 

za úplatu. Asi pro ženy nejsem dostatečně přitažlivý, 
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i když – přesnou příčinu neznám. Možná je i 

problém spíš ve mně… Mám asi nějaký blok… 

ANASTÁZIE Nic z toho bych sice netvrdila, vypadáte vcelku 

normálně a sympaticky, ale podívejte se – v tomto 

směru vám nepomohu. 

ALEŠ A nemotivovala by vás ani finanční odměna? 

(vytáhne z náprsní tašky obálku s tučným obnosem) 

Léta jsem si odkládal bokem pro případné nenadálé 

události… 

Anastázie nahlédne nejdříve ostýchavě, ale pak velmi zvědavě 

dovnitř obálky. 

ANASTÁZIE Víte, neměla bych to dělat. Okamžitě bych letěla. Ale 

když mi slíbíte, že po mně nebudete požadovat 

informaci, koho jste učinil šťastným, pak vám 

alespoň řeknu, zda vaše chřímě bylo použito, 

popřípadě jestli se dítě narodilo zdravé. Můžeme se 

takto domluvit? V žádném případě se ale o tom 

nikde nešiřte! 

ALEŠ Co se dá dělat, alespoň takhle mi to stačí… 
 

ANASTÁZIE No jinak to ani nejde, protože byste vstupem do 

zcela cizí rodiny způsobil jen problémy, a kdyby se 

na to přišlo, zavřeli by mě, o což nestojím. 

ALEŠ Rozumím. Pakliže všechno klapne, napište mi 

zprávu, zda a kdy bude moje sperma použito. Tady 

je na mě vizitka a obálku si nechte. A popřemýšlejte 

i nad dalšími kroky… 
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Tma. Světlo. Kancelář dirigenta Bedřicha. 
 

BEDŘICH Tak se nezlobte, ale ani po těch úpravách není vaše 

dílo použitelné. 

ALEŠ Pane řediteli, to mě velice, ale opravdu velice mrzí. 

Snažil jsem se do toho dát veškeré mé úsilí. Nejenže 

jsem noty trochu rozveselil, ale zároveň upravil 

libreto, ve kterém hlavní hrdina už nepáchá 

sebevraždu, ale svým přeludům se vzepře, najde 

odvahu i pravou lásku. Není to takto opravdu lepší, 

ani o fous? 
 

BEDŘICH Ta opera je i nyní celkově velmi zmatená a obsahuje 

výrazné nedostatky ve své celistvosti. Dílo tak není 

komplexní, navíc nejsou jasně vymezené vztahy 

mezi všemi postavami v ději, jejichž charakteristika 

je nadto více než nepřesná, nedodržujete jednotu 

místa, času a děje a… a tak dále… Asi máte hodně 

těžké období a něco vás trápí. A opera tím opravdu 

trpí. Oženil už jste se vůbec? 

ALEŠ Vážený pane dirigente, nevěřím, že by v 

postmoderním umění nebylo možno předložit 

umělecké dílo jako je to moje. Představy o „dobře 

udělané“ opeře, která má splňovat určité parametry, 

pokud jde o očekávání publika, se zcela roztříštily, 

jsou dávno překonané, a nové umění už vlastně 

veškeré hranice boří, respektive je možné takřka 

cokoli. Ale předpokládal jsem, že to víte. 

BEDŘICH Chápu, že se snažíte své dílko obhájit, ale bohužel na 
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tak malém provinčním městě jako je tohle s ničím 

takovým průrazným nepochodíte. 

Zapípání telefonu. Aleš si čte SMS zprávu. 
 

ALEŠ Počkejte… (po přečtení se mu na obličeji objeví jízlivý 

úsměv, najednou dostal chuť do života) Víte co, pane 

dirigente? Já vám něco řeknu… Víte, že mě vůbec 

nezajímá, že mou operu nenastudujete? Věřím, že 

brzy najdu jiný a významnější orchestr, který bude 

na rozdíl od vás pyšný, že mou hru zrealizoval, a 

bude mu také mnohem větší ctí se mnou 

spolupracovat… A vydělám tím rovněž mnohem 

více peněz než s vámi! 

BEDŘICH Počkejte… Co si to…? Neukvapujte se v závěrech, 

mohlo by vás to celé mrzet! Copak vy si myslíte, že 

ta slátanina je něco extra? A pro nedostatek pokory, 

vy nevidíte nebo jste zapomněl na celá ta naše léta 

společně budované spolupráce z minulosti? 

ALEŠ A vlastně, víte co, je mi úplně jedno, jestli mou operu 

někdy někdo vůbec zrealizuje, protože já jsem o 

jejích kvalitách přesvědčen víc než dost, a to přeci 

stačit musí! Jsou mnohem důležitější věci než marná 

sláva! A ujišťuji vás, že vás to v budoucnu bude ještě 

mrzet! 
 

BEDŘICH No nějak jste se rozjařil… Posud jste byl vždycky 

takový vážný a zasmušilý a najednou si 

vyskakujete… Co to s vámi dneska je? 

ALEŠ Jak říkám, jednou vás překvapím! Ještě o mně 
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uslyšíte, jen vás chci ujistit, že dnes jsme se viděli 

naposled! 

Tma. Světlo. Ložnice Cyrila a Brigity. Svítí jen lampička na nočním 

stolku. 

BRIGITA … Nevím, dělá mi starosti… Už více jak tři čtvrtě 

roku se neukázal… 

CYRIL Myslíš snad… že mohl spáchat sebevraždu? 

BRIGITA To nemůžeme vyloučit, Cyrile, ale na sebevraždu 

jsem zralá tak akorát já! To, co se v poslední době 

děje ve škole, už přesahuje všechny meze. Jejich 

spolužáci jsou čím dál drzejší a agresivnější a dělají 

si svůj terč ze slabších dětí. Boris ani Dora za to však 

nemohou, mají nejlepší výsledky ve škole, a možná 

proto tím terčem jsou. Nasadila jsem si nové, silnější 

léky, ale jestli to tak půjde dál, miláčku, skončím v 

blázinci. Ono vysvětlovat takřka dennodenně našim 

ratolestem, že za to nemůžou, protože se jim někdo 

posmívá, není vůbec žádný med. A jako bych snad 

taky už začala slyšet nějaké hlasy nebo brala 

připomínky ostatních nějak vážně… Všechno se mi 

to v různých souvislostech sbírá dohromady a jako 

by se to ještě navíc s tím výsměchem, o kterém 

mluví i řada mých schizofreniků, vtlačilo kompletně 

i do mojí hlavy… Jako v té opeře od našeho 

skladatele nebo jako s tou jeho nymfou… 

CYRIL Neber si to tak, moc to prožíváš. A není to zdaleka 

tak hrozné, jak popisuješ. Prostě tomu jen 

podléháš… Ale slibuju, že zítra do školy zajdu znovu 
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a promluvím si s ředitelkou. Něco se musí změnit. 

BRIGITA Jsi hodný, ale já si pro jistotu beru čtrnáctidenní 

dovolenou a ty zkus ještě zjistit něco o tom 

hudebníkovi. Stejně jsem se ho potřebovala na něco 

zeptat… 

CYRIL Říkal jsem, že nebere telefon nebo je nedostupný. 
 

BRIGITA Možná už taky nepotřebuje naši léčbu nebo se 

uzdravil. Každopádně měl domluvené kontroly a 

měl se dostavit. 

CYRIL Nemyslím si, že by se vyléčil. On je patologický 

případ, i když na to od pohledu nevypadá. 

BRIGITA Nechej toho a pojď spát. 
 

CYRIL Dobrou. 
 

Cyril zhasne lampičku. Tma. 
 

BRIGITA Dobrou. 
 

Světlo. Místnost reprodukční specialistky Anastázie. Zaklepání na 

dveře. Anastázie jde otevřít, aby se ujistila, kdo má v úmyslu vejít. 

ANASTÁZIE No pojďte rychle a buďte potichu, ať nás nikdo 

nevidí ani neslyší. 

Zmatený Aleš si sedne. 
 

Volala jsem vám, protože… Jak dobře víte, tak 

zhruba před deseti měsíci jsem vám psala zprávu, že 

vaše chřímě bylo použito a darováno jednomu 
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neplodnému páru, který se více než čtyři roky 

neúspěšně pokoušel o miminko. Vaše sémě tedy 

bylo nejen použito, ale i se uchytilo! 

ALEŠ Na čem? 

ANASTÁZIE Na ničem! Ve vajíčku.  

ALEŠ Ano? 
 

ANASTÁZIE Zkoušeli i asistovanou reprodukci, ale až při testech 

se prokázalo, že muž z onoho páru je neplodný. Jeho 

žena je však zcela zdravá a před několika dny – a to 

je ta zpráva – se jí narodila zcela vitální holčička! 

ALEŠ Ano? 
 

ANASTÁZIE A ta je vaše! 
 

ALEŠ Mám radost. Budu ji moci uvidět? 
 

ANASTÁZIE Veškeré tyto informace jsem zjistila potají a už teď 

velmi riskuji. Proto vás musím varovat, že v této fázi 

jsme zcela skončili. Nemůžu už pro vás nic dalšího – 

ani za úplatky – udělat. Mohlo by to přerůst v nějaké 

fiasko a já si nemůžu při své situaci dovolit něco 

takového. 

ALEŠ Přijměte tedy jako poděkování ještě tento malý 
dárek (opět předá obálku). 

 

ANASTÁZIE  Děkuji. To mé rodině velmi pomůže. Ale vy mi teď 

musíte slíbit, že o celém tomto čmuchání nikomu nic 

nevyzradíte. 
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ALEŠ Slibuji.  

 

ANASTÁZIE Stejně mě tak ubezpečíte o tom, že v žádném 

případě nebudete slídit ani po té náhradní rodině. 

ALEŠ Slibuji. 
 

ANASTÁZIE Teď běžte, rychle a ať si vás pokud možno nikdo 

nevšimne. 

ALEŠ A jak se jmenuje má dcera?  

ANASTÁZIE Nevím, běžte! Sbohem.  

 

Tma. Světlo. Aleš vychází ze dveří. 

 

ALEŠ Nemusí pršet, stačí, když kape… Je mi úplně jedno, 

že moje opera se nedočká svého uvedení, ale já – 

jsem táta! Jsem táta! Děkuji ti, múzo! 

Tma. Konec. 

 
Alešův dovětek ze záznamu po hudební stopě z jeho opery (použití 
je na zvážení režiséra): 
 
ALEŠ Obešel jsem snad všechny doktory a specialisty, a 

tak mám trochu pocit, že se vším jsem si musel 
nakonec poradit sám…. Nechodíme všichni jen s 
nějakou nálepkou, že se můžeme živit něčím, o čem 
absolutně nic nevíme? Nejsou naše problémy 
zakořeněny někde úplně jinde? Není naše 
společnost už náhodou dost zkažená, na tu potřebu 
neustále se k něčemu naprosto svobodně 
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vyjadřovat nehledě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buď A, B nebo C. Víc možností není. Co je pro někoho smyslem života, 
může být pro druhého nedostupné, a naopak. Velmi talentovaní lidé 
bývají zpravidla také velmi nemocní anebo je provází nějaká jiná 
třináctá komnata – tabu, které se bojí před ostatními odhalovat. A ze 
strachu o to, aby nepřišli o své postavení, svůj soukromý život tají a 
navenek se snaží působit coby nedobytná pevnost. Když však jejich 
křehkou schránku někdo naťukne, většinou se zasaženému již nedaří 
zpětně svoji masku, tedy ochranu před ostatními, znovu posílit. Jsou 
však i takoví, kteří pro svou rodinu a pro své nejbližší udělají vše a jsou 
schopni za ně obětovat i svou kariéru. To by mohl být i náš zcela 
ojedinělý, uměle vykonstruovaný a v podstatě nereálný hrdina, 
hudební skladatel Aleš, který v souboji sám se sebou hledá cestu, jak 
vzdorovat světu, který je díky jeho nemoci nastaven proti němu. Jak 
si své místo na slunci obhájí a za cenu jakých ústupků, to je věc 
diskuse; rozhodně ale tady tento člověk je, existuje a má právo, stejně 
jako ostatní bytosti, na svůj život. Postava Aleše se však vyznačuje 
znaky sebemrskačství a zbytečně se trápí, a proto, aby si svůj post 
tento (anti)hrdina vydobyl, musí dělat nezvyklé kroky, které jsou 
pěstmi na očích „normální“ veřejnosti. 
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Slovo autora: 
 
 

„Tuto hru jsem napsal ve svých 36 letech jako poslední, resp. jako 

poslední ‚výkřik do tmy‘ (toto je vlastně Alešovo šťastné nebo 

naopak zoufalé zvolání na konci hry), na jehož základě reflektuji a 

obhajuji svou ostatní dosavadní tvorbu. Nikdy jsem se se svým 

počínáním nesešel s přílišným pochopením ze strany čtenářské či 

divácké veřejnosti a moje hry se zatím nedočkaly mnoha 

úspěšných realizací, protože mimo jiné nejsou ani svými 

závažnými či neobvyklými tématy koncipovány pro komerční 

úspěch – nejen proto, že by postrádaly vtip; jsou totiž veskrze 

sarkastické... Přesto beru psaní jako terapii a na názoru ostatních, 

jak vnímají mou tvorbu, si příliš nepotrpím…“ 
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