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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 Aténě.
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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.

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.
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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! Proč se vlastně vyučuje
v márnici? Kdo to tak chtěl? Proč jsme to
museli nechat dojít až tak daleko, že
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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..
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PRO

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

SOR

Připravila jsem to.

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!
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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 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!
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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.

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

Ahoj. Tak
připraveno?

jsem

tady.

Je

všechno

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.
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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.

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..
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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?

FE

Proslov je nyní důležitější, Pro.. Myslíš, že
se na něj vrátí?
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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..
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Vchází LID.
LID

Za vámi stojím já. A přišel jsem si vyjasnit
pár věcí. Je pravda, že..?

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..
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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!

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
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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?

Než stačí LEŽ odpovědět, molo znovu zhasne a postava
zmizí.
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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?
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LEŽ

Mně si lidé zvou sami, nemusím se
doprošovat.

FE

Jaké je tedy vaše jméno, můžeme-li znát?

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!
18

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 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!
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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)

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?
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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
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nálepkou pravdy, jaká kdy vůbec byla díky
mně stvořena. Nikdo se navzájem neznáte,
ale vaše osudy jsou provázané.
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.
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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 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!
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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.

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.
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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.
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?
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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
Chudoba cti netratí!
neznamená mít dost.
HOJNOST

zase
Ono

strádat!
pracovat

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,
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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.
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?
přetáhnu?!

Že

vás

tou břitvou

HOJNOST je vyděšená. Ale hned se dá do pozoru.
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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.
Všechny.
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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,
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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 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
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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?
LÁSKA

Vidím sex. A vím, že to má s láskou
pramálo společného. Tak pojďme na to,
bejby, i bez něho.
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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!
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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!

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?
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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? Byla jste někdy zamilovaná?

PRO

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

vůbec
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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?
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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!

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
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?

obchod.

Beztak

všichni
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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
se.
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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.

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?
41

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.
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Dejte mi prosím sbohem. Opusťte mě a
dejte mi svatý pokoj. Nemůžu říct ani na
shledanou, jen to pouhé sbohem. Buďte mi
sbohem!
NEDOSTATEK

Na shledanou.

LÁSKA

Na viděnou.

Tma.

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.
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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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Mythomania, divadelní moralita o dvou jednáních a šesti obrazech, resp.
záliba ve lžích, snech, falešných představách a pokroucené fantazii, je
hlavním tématem nového stejnojmenného původního českého dramatu.
Sny, lži, bludné a fantaskní představy, podvody, lichva, milosrdná lež a
veškerá jiná lež za peníze, to jsou aktuální témata, na která je třeba
upozornit.
Dramatik Matteo Difumato (*1981, roz. jako Jiří Zygma) píše zejména
kratší hry, které se dají hrát i bez přestávky. Po své první trilogii
„Hypermoderní dekonstrukce“ s hrami „Ostnatý drát“, „Manévry“ a „Volné
pole“ (poslední z nich je přeložena i do francouzštiny), začal psát v italštině
(trilogie „Senso unico“ s hrami „Irtodelia“, „Codice fiscale“ a „Morte
dignitosa“ a dále pak samostatná hra – satyrská dohra „Sulla spiaggia“). Po
premiéře „Ostnatého drátu“ s podtitulem „Ohne Sentiment, bitte“ v
pražském Studiu Citadela měl premiéru v Ostravě se svou další českou hrou
„Na hře závislí“. Hru „Mýtománie“ by rád nechal přeložit do řečtiny,
protože byla napsána během jeho studijního pobytu v řeckých Aténách a
tvrdě odráží tamní krizovou situaci, přestože má řadu komických prvků.
Jako postavy si vybral nejrůznější vlastnosti, jimž dominuje lež, která je ve
své přehnané formě mýtománie i názvem celého dramatu. Druhem se tedy
jedná o moralitu, stejně jako v jeho předchozí hře s názvem „Pokřivený
charakter“, kde rovněž najdeme postavu Mýtomana. S dramatem „Na hře
závislí“ tak volně tvoří trilogii, nazvanou schválně „Amorality“, protože
autor je si plně vědom svého zbytečného kázání bez širšího dosahu.
Dramatik mimo jiné přeložil komedii „Marcolfa“ od italského nositele
Nobelovy ceny za literaturu Daria Fo, dále atypický místopis „Není Milán
jako Milán“ a nedávno také dokončil překlad eseje „Umění dramatického
psaní“ od amerického dramatika maďarského původu Lajose Egriho. Žije
střídavě v Olomouci, Ostravě, Brně i Praze a často navštěvuje Itálii, kde se
chystají premiéry jeho italských her. Má zatím jediného syna Jakuba.

