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JEDNOAKTOVKA S PROLOGEM A EPILOGEM

Velín hydroelektrárny. Spousta budíků a computerů. Vše je zelené, červené a stříbrné, svítí

dezinfekční, světle ultrafialové světlo. Vzniká dojem naprosté, až absolutní sterility, jakoby vysáté

až z útrob některé z těch starých a tajemných kosmických lodí, jež jsou vždy pečlivě střeženy

před zvědavými pohledy zvědavců. Dějepisci by vše možná připomnělo prehistorickou otevřenou

ledničku vegetariána, naplněnou jen rajskými jablky a v alobalu zabalenou okurkou.

PROLOG

U dispečerského stolu sedí dispečer, hlavu má opřenou o pult a spí. V pohodlném ředitelském

křesle spí ředitel. Přichází starší muž, ve skutečnosti velice ošklivý a nepříjemný. Dnes ovšem

vše dokonale zakrývá a vypadá jako pravý německý gentleman. Dokonce zapne radiopřijímač.

Zrovna zpívá Waldemar Matuška píseň Krásná je Neapol, Sántá Lučiíja.

VOSECKÝ

No tak, podíváme se, co dělají naši malí pacienti. Zdá se, že ještě spí. To je dobře, moc

dobře. Nespali chudáčci několik dní. Záplavy jsou hrozné, cesty rozmočené a nikdo nás

nemůže vystřídat. Tady ředitel pracoval v kuse dvaasedmdesát hodin. Včera večer byl

rozklepaný jako osikovník. A dispečer zrovna tak. Musel jsem jim dát silné dávky morfia,

aby usnuli. Ještě že déšť pomalu ustává.

DLAHA ze spaní

Maminko, maminko já neumím plavat, neházejte mne tam, maminko, maminko. . .

Vzlyká.

VOSECKÝ k němu přijde

Ale Karle, to se ti jen zdá. Neboj se, nikdo tě nikam nehází.

DLAHA ho obejme

Mami, tohle nemohu přeplavat. Mé ruce jsou pouhými třískami, jež ze shnilého ráhna

uloupl ničivý uragán. Jsem tak slabý, tak slabý. . . Štká.

VOSECKÝ

Karle, Karle. Zdá se, že jsi stále ještě pod vlivem morfia. Ale jak tvou diagnózu přepra-

cování a totální destrukce osobnosti léčit, ne-li silným a vydatným spánkem? Má lékařská

zkušenost mi velí jediné: Čím jsi se pokazil, tím se i naprav. Dám ti ještě poloviční dávku

morfia. Doufám, že ti pomůže.

DLAHA úplně mimo

Nic, nic mi nepomůže. Já, já se prostě u-to-pím. Usíná.

VOSECKÝ

Zdá se, že usnul. Tak to bych mohl spočinouti i já. Mé staré kosti, ne nepodobny prachu

jen halabala prostým blátem slepenému se pod tíhou mé hlavy již nehezky prohýbají. Má

ubohá hlava. Možná, že mám dokonce migrénu! Ale nesmím ještě klesnouti, má vůle musí

zůstat pevnou a důvtipnou. Musím ještě zkontrolovat inženýrku Mourkovou. Doufám, že

i ona vytrvala ve svém poslání. Miroslavo! Odchází.

Tma.
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AKT

Zvoní telefon.

DOBRÝ ho zvedne

Dispečer Dobrý. U telefonu. Ano. Jsme tu oba. Cože? Co Karel? Kdo Karel? Tady žádnej

Karel neni. Cože? Jo ředitel! Spí. Ano. Jo, jo, spí. Já nevim, proč spí. Asi je unavenej. No

jistě, jistě, jsme všichni hrozně egoistický, jenom ty, ty jsi úplně jiná, ty řídíš celou elek-

trárnu a sama a kdyby bylo potřeba, tak bys ji na rukou nosila. Prosimtě uklidni se. Za

prvé si vzbudila ty mě a ne já tebe, takže s tim egoismem bych na tvym místě polehoučku

přibrzdil. Cože? Mluv aspoň prosimtě normálně, víš jak to tady praská. Víš jaký jsou tady

proudy a napětí a to děsně ruší signál. Co, že si nespala? Prosimtě, dyť si spala se mnou,

před hodinou jsem vod tebe vodešel. No to je paměť. Chce se suše zasmát, ale najednou

mu vše dojde.

Aha, to jste vy, slečno inženýrko. Promiňte, teď jsem se vzbudil. Přiďte prosímvás raději

sem dolu na jedničku, ať to vyřídíme. Přebírám kontrolu. Zapínám panel. Panel se rozsvítí.

Ano, pára šedesát tři dvanáct v normě, hladina čtrnáct celých osm plus průtok čtyři pod

normou. Souhlasí. Pověsí telefon. Ozve se klepání. Ano, dále slečno inženýrko. Vstoupí

mladá nesmělá dívka, velmi hezká a zakřiknutá.

KOVÁŘOVÁ vzlyká a běží k Jaromírovi

DOBRÝ

Co je Alenko?

KOVÁŘOVÁ

Ty si zase mluvil s ní. A dokonce si na ni čekal. Myslíš, že jsem to neslyšela?

DOBRÝ

Bylo to jen pracovní. Prosimtě nech toho.

KOVÁŘOVÁ

Čeho mám nechat? Si hroznej. Co si myslíš, že dokážeš? A komu? Mně určitě nic! Já tě

přeci miluji dávno! Nemusíš se předvádět, jen abych si tě víc všímala.

DOBRÝ

Ale ty to nechápeš. . .

KOVÁŘOVÁ

Co nechápu? Nechápu to! Vždyť jí je dobrejch šestadvacet. Víš, že první dítě musí mít

ženská před pětadvacítkou? Pak už, jak stárne a scvrkává se, má už tak zvápenatělou pá-

nev, že jí tam dětská hlavička prostě neprojde. Ale to tebe vůbec nezajímá – tyhle fakta.

Hlavně, že si svobodnej a nezávislej.

DOBRÝ

Prostě se nechci ženit. Jsem ještě mladej.

KOVÁŘOVÁ

Ale Jardo, rozmysli si to! Omylem zakopne o Dlahu, ten se vzbudí.

DLAHA

Ho, ho, hó, kdo mne to budí, kdo mne to nenechá spát!

KOVÁŘOVÁ postrašeně

To jsem já, Alenka, vaše slečna sekretářka, pane řediteli.
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DLAHA

No tak, Alenko, nebuď vystrašená. Nic se mne neboj. Jen jsem tak v rozespalosti zažerto-

val!

KOVÁŘOVÁ

Promiňte pane řediteli. Nejsem zvyklá na váš lidský způsob chování. Jste tak přímý, tak

konkrétní.

DLAHA

Zato ty jsi v poslední době zakřiknutá. Kdepak je ta roztomilá vlasatá holčička, kterou

jsem v srpnu přijímal na tvoje místo?

KOVÁŘOVÁ

Nejsem to snad já, pane řediteli?

DLAHA

To víš, že jsi to ty. Ale přeci jen jsi se změnila. Neubližuje ti snad Jarda? No, Jarouši, co

ty na to – jen kápni božskou.

DOBRÝ

Můj vztah k slečně Alence považuji za konstantní. Nedomnívám se, že bych jí v poslední

době ubližoval více, než kdykoliv předtím.

DLAHA

Tak já nevím. Snad je to tím počasím. Sníh neustále taje, prší a prší. . .

KOVÁŘOVÁ zasněně

Když jsem v srpnu nastoupila, byla pěkná vedra, viď Jardo?

DOBRÝ

Zato teď nám teče do bot.

DLAHA vesele

A to je zase pravda, Jaromíre! Viděl jsi už ranní hodnoty naměřené v záchytné nádrži?

DOBRÝ

Tři metry nad normál. Přes noc to zase stouplo o dobrejch dvacet čísel. Už tam nezachy-

tíme vůbec nic.

DLAHA

A hlavní nádrž?

DOBRÝ

Je tam jistá rezerva, ale víte pane řediteli, hlavní hráz je dost podmočená. Bojím se aby

vydržela.

DLAHA

Strach, jen strach, to je jediný co znáš, Jardo. Jakýpak copak, dyž to rupne, tak to prostě

vyteče. Pauza. Na kolik je to projektovaný?

DOBRÝ

Zpaměti nevím, pane řediteli. Musel bych se podívat na zápis z kolaudace.

DLAHA

Přines to prosímtě Alenko. Je to u mě v kanceláři, v tý béžový skříňce vedle rododendrónu.

Myslim, že je to ve žlutejch deskách.

KOVÁŘOVÁ

Je to někde nahoře, pane řediteli?
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DLAHA

Kde nahoře? Nahoře v kanceláři je to.

KOVÁŘOVÁ

Ne, myslím v tý poličce.

DLAHA

Tak to já nevim. Je možný, že to je úplně dole.

KOVÁŘOVÁ

Já to najdu, pane řediteli. Odchází.

DLAHA

A Alenko!

KOVÁŘOVÁ zastaví se

Ano.

DLAHA

Bude tam asi dost prachu. Nezašpiň si blůzku, byla by to škoda. Moc ti sluší. Náramně

se hodí k tvým vyplakaným očím. Jsi ohromně etherická. Chtěl jsem ti to říct hned, ale

nějak jsem na to zapomněl.

KOVÁŘOVÁ

Děkuju. Dám si pozor. Odejde.

DOBRÝ

Pane, neměl byste ji tak rozmazlovat. Jste na ni příliš laskavý. Nezdá se mi to.

DLAHA

Proč ne, Jardo?

DOBRÝ

Nemáme čas. Čas, každá minuta, každá sekunda může být rozhodující. Podívejte se, hla-

dina záchytné nádrže s konečnou platností přetekla. Musíme okamžitě najít řešení.

DLAHA

Jaké řešení chceš hledat, Jardo?

DOBRÝ

Řešení naší situace, pane. Jestli neotevřeme stavidla, hráz se může ještě dnes prolomit.

Co by se v takovém případě stalo s lidmi a domy v údolí vám jistě nemusím vysvětlovat.

Pauza. A jestli stavidla otevřeme, mohou se tlakem vody vyrvat z pantů a výsledek bude

stejný. A i kdyby se nevyrvaly, řeka je rozvodněná na stupeň číslo šest. Každá kapka,

kterou odsud pustíme, je katastrofou pro město!

DLAHA

Je to vážné, Jardo. Umíš plavat?

DOBRÝ

To s tím nesouvisí pane. Musíme okamžitě něco vymyslet.

DLAHA

Víš co Jardo, budeme si tykat. Koneckonců, ty jsi taky inženýr, ne?

DOBRÝ

Mám jen strojní průmyslovku a dispečerský kurs, pane.

DLAHA

A to je jedno. Vode dneška konec. Žádnej pan ředitel Dlaha, ale prostě Karel. Podává mu
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ruku.

DOBRÝ mu ji také, v úžasu podá

Děkuju vám, pane řediteli. Doufám, že si zvyknu.

DLAHA

Zatím ti to moc nejde. Měls říct díky ti, místo děkuju vám. A vlastně, co bys mi děkoval?

Měls říct: Jasný Karle! Tak jak si to chlapi říkaj. Když jsem ještě studoval na technice,

často jsem pracoval na stavbách. Se zedníky. Pamatuju si naprosto přesně, jak i v těch

nejstrašnějších chvílích, když jsme nemohli stihnout termín, vždycky můj parťák, Saša,

stál a řekl: Jasný. Mistr jen zvolna kývl hlavou a odešel. Já jsem pak vstal, utřel si do

montérek pravačku rezavou od lešení a zapálil jsem si cigaretu. Dým stoupal k nebi a na

tom nebi nebyl ani mráček. Chápeš to Jardo?

DOBRÝ

Ano Karle.

DLAHA

No vidiš, jak ti to jde. Tak už nezlob. Ozve se zaklepání.

Výborně. Alenka už nese zápis z kolaudace. Dále! Přichází Ing. Mourková. Je to seriosní

mladá dáma, na očích má brýle, pod paží jakýsi chanon.

MOURKOVÁ

Ahoj Karle, jdu z dvojky. Mluvila jsem před chvílí tady s dispečerem. Prosimtě, po cestě

jsem potkala tu tvoji mladou sekretářku, byla celá vořvaná, dala mi tendle šanon, že ho

prej k něčemu potřebuješ. Hele, co je to za hysterku? Vona snad nemá ani kapesník. Voči

si votírala listem rododendrónu. A jak byla zaprášená.

DLAHA

Ach jo. Když ona je tak mladá. . . Co si s ní udělala?

MOURKOVÁ

Vzal si ji Gerhard.

DOBRÝ

Gerhard?

MOURKOVÁ

Dr. Vosecký. Zatím ji uložil do kuřárny, že jí něco píchne. Myslím, že jí dá na uklidněnou

dávku morfia.

DOBRÝ

Jdu se tam raději podívat. Doktor je v poslední době nějak moc aktivní. On ještě celou

dobu nespal, co?

MOURKOVÁ

Říkal, že ne. Ale vypadal dobře.

DOBRÝ

To je podezřelé. Přinejmenším podezřelé. Ten člověk snad nemá na očích víka. Karle pro-

miň, jdu tam, rád bych si ověřil několik svých nových teorií. Odchází

DLAHA

V pořádku, Jaromíre. Zatím se na to podíváme s inženýr Mourkovou.

MOURKOVÁ vesele

On ti tyká!
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DLAHA

Je to tak lepší. Teď není doba na nějaké kastování. Každý nápad, každá myšlenka může

být dobrá a užitečná. Nemohu riskovat, že ho něco napadne a bude se mi to stydět říct.

Mám zodpovědnost za vás, zodpovědnost za lidi v Podpřehradí. Musíme být opravdu silný,

tvůrčí tým.

MOURKOVÁ

Tos řek hezky, Kájo.

DLAHA

Prosimtě neřikej mi Kájo. To už mi rovnou můžeš říkat Jójo.

MOURKOVÁ

Jako v tom filmu s tim německym taxikářem, jak veze toho černocha. Ten se menoval Jójo.

Pamatuješ si to? Byli jsme na tom spolu.

DLAHA vesele

To mi nepřipomínej. Měl jsem z toho málem rozvod. Říkal jsem ti budem nenápadný a ty

ses chechtala jak kočkodán. Každej si nás všimnul. Zvážní. A doma to byl slušnej průser.

MOURKOVÁ

Jak začneš mluvit vo rodině, vypadáš tak starostlivě a nudně. Hele mě to fakt nezajímá.

Tyhle řeči si nech pro Alenku, můžete si spolu pěkně poplakat. Pauza. Podíváme se raději

na ten zápis z kolaudace.

DLAHA

Najdi to tam prosimtě. Nebudu kvůli tomu hledat brejle. Zajímá mě akorát kritickej tlak

na plášť přehrady.

MOURKOVÁ

Na dně nebo na hladině?

DLAHA

To je jedno, to bude řádově stejný. Prostě tam najdi ňáký číslo.

MOURKOVÁ

Čtyřicet jedna.

DLAHA

Čtyřicet jedna čeho?

MOURKOVÁ

Tun na decimetr čtverečnej.

DLAHA

To mě zkoušíš nebo co? Nechceš mi to říct v ňákejch inteligentních jednotkách?

MOURKOVÁ

Myslím, že je na místě připomenout si jednotky SI. Dělám to čistě z methodologických

důvodů. Zdá se mi, že poslední dobou nějak moc zapomínáš.

DLAHA

Na co moc zapomínám?

MOURKOVÁ

Prosimtě nech toho Karle. Ty se vždycky necháš tak lehce nachytat. Ty bys nemoh hrát

v detektivkách. Zapomínáš samozřejmě na mě. Ale tohle přiznání od tebe nikdo nevyža-

doval. Mluvilo se o tom, co zapomínáš.
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DLAHA

Jednotky SI?

MOURKOVÁ

Přesně.

DLAHA

Tak to do mě napal. Střel mě přímo do hlavy. Ale varuju tě, přijde ponaučení.

MOURKOVÁ

Čtyřicet jedna tuna na decimetr čtverečnej.

DLAHA

Čtyřicet jeden Megapascal!

MOURKOVÁ

Pěkné ponaučení. Je pravda, že náš rozhovor je poněkud didaktický, ale zase má člověk

jistotu, že kdyby nás někdo poslouchal, mohl by si odnést něco užitečného, něco, co může

univerzálně používat v celém svém dalším životě.

DLAHA

Máš pravdu. Člověk má málokdy jistotu, že neplká. Dokonce i já, sám o sobě, často po-

chybuji. S tebou je to ale úplně jiné. Ze začátku mě vždycky trochu rozzlobíš, ale nemysli

si, já dobře vím, že to děláš naschvál. Právě v tom je dokonalost tvé dramatické stavby

dialogu se mnou. Bez toho rozzlobení, jak já trochu nepřesně říkám, bys mě nemohla nikdy

nakonec tak dokonale uspokojit. Dát mi pocítit jistoty, že jsme něco opravdového, něco

skutečného řekli a že jsme jen nepromarnili další kus času. Víš, ty jsi neobyčejně skvělá

žena a já si tě nesmírně vážím. Naše rozhovory a dokonce i jednotlivé věty jsou poklad-

nicí čehosi velkého a konkrétního. Abych se vrátil k tomu, cos řekla před chvílí, možná

je škoda, že nás nikdo neposlouchá. Vlastně je to hrozně smutné. Obzvlášť od mladých

lidí. Je škoda, že nikdo neslyší to, co říkáme. Například já si dovedu představit celý náš

rozhovor třeba někde na divadle. Možná na divadlo nepatří, je na to možná příliš intimní,

ale stejně si ho tam dovedu představit. Diváci by seděli a zapisovali by si. Bylo by to

úchvatné.

MOURKOVÁ

Jenomže lidé, a obzvlášť diváci, nesnesou pravdu takto přímou, dokonale ohlodanou od

veškerého pozlátka. Ohlodanou až na kost. Muselo by se to něčím, kumštýřsky řečeno,

zafláknout. Já bych mohla třeba tančit.

DLAHA rapuje

Kdyby ty si chtěla tančit

Já bych s tebou musel kančit

Vrhne se k ní.

MOURKOVÁ

Jsi divoký a veselý. Vůbec nevím, kde se to v tobě bere.

DLAHA

Ani já. Snad je to tím vysokým tlakem. Možná, že se přehrada již rozpíná a velín se smrš-

ťuje. Možná tu už nemáme jednu atmosféru, ale dvě!

MOURKOVÁ

Ach, ty starý bonmotisto. Ty nejsi smyslný, ty jsi přímo dvojsmyslný. Nebo snad smyslný
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s dvojitou dávkou fantásie? Jsi neobyčejně skvělý muž a já si tě nesmírně vážím. Dokonce

si myslím, že i já, stejně jako přehrada, to již nevydržím a prasknu. Nebo snad přímo

vybuchnu! Pojď, rychle pojď do velína dvojky, tady není trochu soukromí. Každou chvílí

sem může někdo přijít. Odtahuje ho.

DLAHA

Počkej, počkej, praskneš nebo vybuchneš? To je zajímavé, něco mě napadlo. . . Je odtažen.

Přichází Dr. Vosecký.

VOSECKÝ

Tak jste to slyšeli. Čtyřicet jeden megapascal. Jenomže ciferníky už dávno ukazují přes

padesát. Naštěstí si toho nikdo nevšiml. Raději trochu posunu stupnici, stejně se nedá nic

dělat, tak ať alespoň všichni stráví poslední chvíle v relativním klidu. Otočí stupnici a

podívá se na hodinky. Pětadvacet, to by mohlo stačit. Doufejme, že tlak už nebude příliš

stoupat.

Je to hloupá situace. Všichni zde musí zůstat – ředitel, dispečer i technik Mourková, všichni

do poslední chvíle, tak jako kapitán s prvním a druhým důstojníkem na potápějící se lodi.

A stejně tak se zde všichni utopí. A já s nimi. Ach ty proklatá přísaho Hippokratova!

Kdybych jen uměl otevřít stavidla, neváhal bych ani vteřinu a hned po největším proudu

bych se splavil do města i já, abych ošetřoval utonulé. Třeba bych někoho i rozdýchal.

Naděje by tu byla. Takhle pomřeme všichni. Buď prokleta stavovská cti, buďte proklety

staré profesní zásady! Sedíme tu všichni jako žluvy a čekáme až praskne přehrada. Je to

všechno tak trapně a naivně symbolické. Standardně na podobně zkonstruované situace

reaguji pohrdavým smíchem, ale teď, když se opravdu zdá, že vše je tak stupidní, že není

možno, aby to bylo neskutečné, nevím.

Půjdu se raději podívat na svou nejmenší pacientku, sekretářku Alenku Kovářovou. Ta je-

diná by mohla odejít. Jenže ona absolutně nechápe, oč se zde hraje a já nemám nejmenší

chuť jí cokoliv vysvětlovat. I když, teď si uvědomuji, že když jsem odcházel, četla si bibli.

Že by jí to také začínalo docházet? To by mohlo celou situaci zásadně změnit. . . Odchází.

Přijde Dobrý s Ing.Mourkovou.

DOBRÝ

Nevadí vám slečno inženýrko, že jsem vás tak ukrad panu řediteli?

MOURKOVÁ suše

Jistěže ne.

DOBRÝ

Že ano! On si pan ředitel, teda Karel, chtěl stejně něco spočítat. Alespoň to říkal. Vážně:

A já s vámi potřebuji opravdu vážně mluvit.

MOURKOVÁ

Ano? A o čem?

DOBRÝ

O našem ranním telefonickém rozhovoru. Mrzí mě, že jsem byl, že jsem se vyjadřoval. . .

MOURKOVÁ

Tak se vymáčkněte, Jardo.

DOBRÝ

Že jsem byl, tak trochu, obscénní.
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MOURKOVÁ

Cože?

DOBRÝ

Víte ty moje řeči, že jsem s vámi spal, když vy jste přitom ani nespala. Je mi to žinantní.

Prostě jsem si v rozespalosti myslel, že mluvím s Alenou. Nechtěl jsem vás urazit ani s vámi

poťouchle žertovat. Je to celý děsně trapný. Víte, zrovna tohle je typ humoru, kterej nikdy

nepoužívám a přímo se mi hnusí. Všechno je to strašné nedorozumění. Chtěl jsem se vám

co nejupřímněji omluvit. Opravdu mne to mrzí.

MOURKOVÁ

Prosímvás Jaromíre, co vás to bere? To si opravdu myslíte, že jsem nějaká frigidní panna?

Cha. To jste mě potěšil. Směje se.

DOBRÝ

Já nevím. Promiňte. Přeci jenom jste ještě svobodná. . .

MOURKOVÁ

A vy jste ženatej?

DOBRÝ

U mužů je to něco jiného.

MOURKOVÁ je v dobrém rozmaru

Vy chlapi jste vopravdu dojemně skromný. Chlap je svobodnej proto, že je to starej bejk,

kterej jen sexuelně bouří a nechce se vázat, zatimco svobodná ženská je archetypální fri-

gida. Myslel jste to tak, Jaroušku, nemýlím se?

DOBRÝ

Ne, promiňte, to ste mě úplně špatně pochopila. Já, chtěl jsem říct, že přece jenom, já

mám stálou známost a vás jsem ještě nikdy s žádným mužem, nemyslím teď personál elek-

trárny, neviděl. Víte a to mne hluboce překvapuje. Jste mladá žena, poměrně krásná, tedy

vy jste úplně jiná než ty ostatní, jste úplně zvláštní typ, hrozně vzrušující, máte krásné

brýle, krásný prsten, já nevím jak bych to řekl, imponujete mi. Jste tak tajemná. Přichází

Alena, v náručí má samečka kočky.

KOVÁŘOVÁ

Nechtěla jsem vás rušit. Promiňte, není tady někde pan ředitel?

DOBRÝ

Tady není. Aleno nezlob se, samozřejmě že nerušíš, ale teď ti nemohu věnovat ani minutku.

Sedá si k počítači. Musím ještě sběhnout pár programů.

KOVÁŘOVÁ

Nechtěla jsem tě obtěžovat. Jenom hledám pana ředitele.

DOBRÝ

Ale já se s tebou nehádám. Dělej si jak myslíš. Jarda zapne radio a začne urputně pracovat

na computeru. Alena neví co má dělat. Nastane trapná pauza.

MOURKOVÁ přátelsky odvede Alenku stranou

Starej je u sebe v kanceláři. Máte pěknou kočičku. Můžu si ji pochovat?

KOVÁŘOVÁ

Vám se líbí?
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MOURKOVÁ

Moc ne. Bere si ji. Ale víte, ráda chovám kočičky. Měla jsem doma Micinku, ale umřela

a maminka mi novou nedovolila. Bydlím totiž u matky. A znáte ty řeči. Žádnou kočku,

žádnýho psa – ve tvejch letech by ses měla vdát, dávno ti bylo pětadvacet, musíš už rodit

první dítě, máš nejvyšší čas než ti úplně zvápenatí pánev. Pak už ti tam dětská hlavička

prostě neprojde. Znáte to.

KOVÁŘOVÁ

Četla jsem o tom. Pauza. Co jste jí řekla?

MOURKOVÁ

Co. . . Copak může říct člověk vlastní matce, vobzvlášť když umírá na rakovinu? Ráda by

se ještě dožila vnoučka. Ale co já s tim? Řekla jsem jí, že budu rodit císařskym řezem.

KOVÁŘOVÁ

A ona?

MOURKOVÁ

Na to samozřejmě nemá žádnej argument. Jenže já stejně dítě nechci. Nebo spíš, co s nim,

až se narodí? Hrozně by mě zajímal ten pocit, víte, jak máte to dítě v břiše, jak je vám

špatně a nemůžete chlastat, jak vás kope. Mě se hrozně líběj těhotný ženský, jsou tak

nádherně ohyzdný.

KOVÁŘOVÁ bere si zpátky kočičku

Jestli vám jde jen vo to, tak se nechte nakazit žloutenkou a cpěte se jen droždim ať se

nafouknete. Špatně vám bude, pít moct nebudete a figura se vám taky spraví.

MOURKOVÁ

To nejde. Při žloutence můžete kouřit. A já chci, aby to bylo doopravdy. A nejvíc mě

zajímá porod. Chápete, jak vás rozříznou a něco z vás vyndaj, tři kila masa, a nevrátěj to

zpátky a vy žijete dál jakoby nic. To je nepochopitelný. To je ten zázrak přírody.

KOVÁŘOVÁ

Tak si nechte vodoperovat slepák a jednu ledvinu a vyjde vám to nastejno.

DOBRÝ vstane od computeru

Tak Aleno už dost, nemusíš slečnu inženýrku neustále urážet.

MOURKOVÁ

To je v pořádku, Jaromíre. Je to hodné, humánně založené stvoření. Radostně: A má moc

hezkou kočičku. Bere si ji.

KOVÁŘOVÁ uhýbá

To je kocourek.

DOBRÝ k Aleně

Mluvil jsem s Gerhardem. Prý sis v kuřárně četla bibli. Prosimtě, co tě to napadá?

KOVÁŘOVÁ

Ale ne. To byly svázaný ročníky čtyřlístků.

DOBRÝ

Čtyřlístků?

KOVÁŘOVÁ

Čtyřlístků. Ty neznáš čtyřlístky? Myšpulína, Fifinku, Piňďu a Bobíka?
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DOBRÝ

Ale znám. Ale nejsi na to trochu stará? Prosimtě, co tě na tom může bavit?

KOVÁŘOVÁ

Moc jsem se nasmála. Představovala jsem si, že jsme to my. To byste se divili jak to najed-

nou začalo do sebe perfektně zapadat. Všechny souvislosti, všechno. No řekněte, inženýrko,

Jardo – nezdá se vám, že pan ředitel je úplně stejnej jako Myšpulín?

MOURKOVÁ

Ale jo. Vždyť zrovna teď šel něco vymýšlet do své kanceláře.

DOBRÝ

Alenko mě to připadá trochu stupidní.

MOURKOVÁ

Ale ne, Jaromíre. Spíš postmoderní. Mně se to líbí. Alenko doufám, že já jsem Fifinka –

emancipovaná, inteligentní a odvážná. K Aleně: No řekni, že jsem Fifinka.

KOVÁŘOVÁ

Přesně tak. A tady Jarda je Piňďa.

DOBRÝ

Cože, ten strašpytel?

KOVÁŘOVÁ

Samozřejmě. Jen se bojíš a kličkuješ.

DOBRÝ

Prosimtě, čeho se bojim?

KOVÁŘOVÁ

Bojíš se vzít si mě. Bojíš se žít jako chlap a starat se o rodinu. Bojíš se veškerý zodpověd-

nosti.

DOBRÝ

Ty ses dívala na nějakou televizní hru, viď Alenko.

MOURKOVÁ

Ale ne. Má pravdu. Vzpomeňte si, Jardo, jak ste se mi omlouval. Vy jste děsivě ukecaný

a masochistický. Typickej Piňďa.

KOVÁŘOVÁ

A doktor Vosecký je Bobík.

MOURKOVÁ

Jak nás porád láduje morfiem. Ano, ano, kápla jste na to Alenko. Pauza. Ale potom, kdo

jste vy?

KOVÁŘOVÁ

Já nejsem nikdo. Nikam nepatřím.

DOBRÝ

Trochu existenciální. Tak nevím, kdo je tady sebemrskač.

KOVÁŘOVÁ s pláčem

Ale ano, já, já jsem tak neukotvená, tak vyšinutá ze všech vazeb.

MOURKOVÁ

Alenko, to byste neměla říkat. Podívejte se třeba na tu kočičku. No, čiči. Ta vás přímo

zbožňuje. No viďte Jardo, řekněte to slečně Alence.
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DOBRÝ

To je kocourek.

KOVÁŘOVÁ

A já jsem tolik chtěla kočičku. Nic, nic se mi v životě nepovedlo. Já se asi zabiju.

DOBRÝ povzbudivě

Spíš bych se divil, kdybys to přežila, zlato. Žertovně: Páchat v naší situaci sebevraždu, to

je jako nosit dříví do lesa.

KOVÁŘOVÁ

Cože? Co tím myslíš Jardo?

DOBRÝ

Že to je jako vozit uhlí do Ostravy! Chachá. K Mourkové: Dobrý, co?

KOVÁŘOVÁ

Slečno inženýrko, já mu vůbec nerozumím. Můžete mi to vysvětlit?

MOURKOVÁ si vyndavá termosku

Ale ano, samozřejmě. Nechcete se napít kávy?

KOVÁŘOVÁ

Měla bych?

MOURKOVÁ

Bude to tak lepší. Přijdete na jiné myšlenky. Mozek vám začne hned líp fungovat. Vylije

obsah termosky do víčka. Konec. Došla. Je to poslední káva. K Aleně: Sladíte?

KOVÁŘOVÁ

Ne.

MOURKOVÁ

Já ano. Rozdělá svůj prsten a vsype do kávy bílý prášek, jenž v něm byl důmyslně skryt.

No tak, jen se napijte. Udělá vám to dobře.

KOVÁŘOVÁ

Děkuji. Vypije vše a skácí se.

MOURKOVÁ

A je to. Už jí nemusíme nic vysvětlovat. A tu sebevraždu si, počítám, taky rozmyslila.

DOBRÝ

Je mrtvá. Vy jste ji zabila. To je hrozné. K nebi: Alenko, počkej. To se nemělo stát. Zničil

jsem ti život. Všechno jsem zkazil. Měl jsem si tě vzít. Ano, ano, vezmeme se. Vezme ji

za ruku. Jen ke mně nebuď chladná. Uvidíš, vše se změní. Přijde velká voda, vše vyčistí,

špínu spláchne a já přijdu za tebou. A pak už budeme jenom spolu.

MOURKOVÁ

Jardo uklidněte se a buďte zticha. Všechno vám brzy vysvětlím, ale teď držte hubu, slyším

někoho přicházet. Přijde Dr.Vosecký.

VOSECKÝ

Promiňte, slyšel jsem úder tupého předmětu o zem a bál jsem se, že se tu něco stalo.

MOURKOVÁ

Bohužel doktore, tady slečna Alena. . .

VOSECKÝ hystericky k ní běží a vytahuje spod jejího těla kočičku

Zabila mi kocourka! Můj kocourek je nadobro rozpláclý. Je po něm. Bože, cos mi to udělal,
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ty vrahu. Obejme se s Dobrým a oba pláčou. Exitus. Je mrtvý.

DOBRÝ

Je mrtvá.

VOSECKÝ

Je mrtvý.

DOBRÝ

Je mrtvá.

VOSECKÝ

Je mrtvý ty imbecilní technokrate. Byl to kocourek, žádná kočička.

DOBRÝ

Táhněte k čertu s tou vaší černou čůzou. Moje Alenka je mrtvá.

VOSECKÝ

Dobře jí tak, vrahyni! Ke kocourkovi: Micuro, Micuro, co ti to jen udělali?

MOURKOVÁ

Pánové, uklidněte se. Padá zde příliš mnoho tvrdých slov. Laskavě se ovládněte. Micura je

jen lehce omráčen, na tom není nic hrozného. Dáte mu jednu injekci kalcia a myši rychle

přestanou mít pré. Bude zase zdravý jako rybička.

VOSECKÝ

Myslíte?

MOURKOVÁ

Jistě. Položte ho a věnujte se slečně Kovářové. Postihla ji slabá nevolnost.

VOSECKÝ

Nebije jí srdce.

MOURKOVÁ

Tak jí ho masírujte nebo co já vím. Je to vaše práce. Jestli s tím nic nedokážete udělat,

tak ji odneste do města do nemocnice. Nebo na patologii. Ale rychle.

VOSECKÝ

Vy si myslíte, že bych s ní mohl odejít?

MOURKOVÁ

Je to vaše povinnost. Jste lékař pod přísahou Hippokratovou. Okamžitě ji transportujte

do města. Rozumíte? To je rozkaz!

VOSECKÝ s největším blahem

Jistě. Rozumím velmi dobře. Dovolte mi odejít, slečno inženýrko.

MOURKOVÁ

Běžte.

DOBRÝ

Počkejte, město bude prázdné. Tam pomoc nenajdete. Všichni jistě poslouchali naše vysí-

lání a město opustili.

VOSECKÝ

Bohužel Jardo, jsou tam všichni.

DOBRÝ

Jakto! Vy jste je nevaroval? Byl to váš úkol!
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VOSECKÝ klidně

Na vysílačce je porouchaný mikrofon. Nemohl jsem je varovat. Funguje jenom příjem.

MOURKOVÁ

A co vláda? Vládě musí být jasné, že přehrada nevydrží. Jistě vyhlásila evakuaci.

VOSECKÝ

Obávám se, že ne. Pustím vám poslední zprávu z Podpřehradí. Poprvé jsem to chytil před

patnácti minutama. Příjem trochu blbne, ale voni nám to stejně posílaj porád dokola.

Nevěděj, co s náma je. Pustí radio.

HLAS Z RADIA

. . . ku k dílu. Cože se nevozýváte, to už se vám zas posralo radio? To máte teda pecha,

zrovna zpívá Walda. Hele, tady je všecko v klidu. Na severu za Velkym Sedlem leze už ven

sluníčko. Čoveče Palizovic střecha svítí. Mraky sou roztrhaný a pere to tam vo sto šest.

U Beránka se ubytovala horská škola. Děti z Prahy. Sedmá třída. Dvacet šest krásných

dětiček. Speciální zpráva pro Jardu, je tam jedna předčasně vyvinutá cikánka a ta by se

už dala! A doktore, pani učitelka. . .

VOSECKÝ ztlumí zvuk

To neni důležitý.

MOURKOVÁ

Oukej. Vaše prasečiny mě nezajímaj, je tam ještě něco?

VOSECKÝ

To nejlepší. Přidá zvuk.

HLAS Z RADIA

. . . ko ta minulá zeměpisářka. No nic, uvidíš ji sám a Jarda tu svou černou perlu taky.

Nejpozdějc na zejtra plánujou exkursi na přehradu. Tak se tam pořádně umyjte, ať nám

neuděláte vostudu.

VOSECKÝ vypne zvuk

Myslím, že vláda evakuaci nevyhlásila.

DOBRÝ

To už je ale opravdu morbidní.

MOURKOVÁ

Klid, klid. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Doktore, musíte je varovat.

VOSECKÝ

Poběžím s Alenkou rygolem za Zeleným kopcem. Tam se voda nedostane. Když to ne-

stihnu, budu aspoň rozdýchávat utonulé.

MOURKOVÁ

V každém případě tam budete platnější než tady. Podává mu ruku. Tak nashledanou.

DOBRÝ

Nashledanou doktore. A kdyby jste po evakuaci města sehnal nějakou helikoptéru, třeba

i starší a olítanou. . .

VOSECKÝ

Nemám lítací průkaz.

DOBRÝ

Někoho sem pošlete.
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VOSECKÝ

Máte pravdu.

MOURKOVÁ

Nezapomeňte na kočičku. Musíte jí dát kalcium.

VOSECKÝ

Ach ano, děkuji. Bere Alenku i kočičku.

DOBRÝ

Pozdravujte ode mne paní učitelku. I když, až s ní budete, já už nebudu. S pohnutím

v hlase: Vy jste starší než já a přežijete mě. Pro sebe: To nic, nic si z toho nedělejte, já, já

svůj kříž unesu. Ale při mé předpokládané smrti, něco mi slibte!

VOSECKÝ

Cokoliv, Jardo.

DOBRÝ

Vezměte si tu slečnu učitelku za ženu a mějte s ní chlapečka jako jsem já. A dejte mu

jméno Jaroušek!

VOSECKÝ

Snad na to nezapomenu. Tak nashledanou v lepších časech. Smrt přehradám. Odchází.

MOURKOVÁ

Smrt přehradám. . . Já spíš doufám, že ještě chvíli vydrží.

DOBRÝ

Alena tedy není mrtvá.

MOURKOVÁ

Samozřejmě, že ne, dostala jen dávku starého egyptského uspávadla. Zdá se býti mrtvou,

ale není. Byla to jediná šance jak zachránit alespoň jí a doktora.

DOBRÝ

Bylo to geniální. Doktor je pod přísahou, jinak by nemohl odejít.

MOURKOVÁ

Proto jsem chtěla, abyste byl před ním potichu. Nesměl na nic přijít.

DOBRÝ spokojeně

Připadám si jako špión. Je to tak vzrušující. A ta citovka, co jsem mu navařil nakonec.

Bude mít výčitky do konce života. A kdyby se vopravdu voženil s učitelkou! Chachá. To

bych rači vopravdu zhebnul než si vzal učitelku. Já se snad umlátím smíchy. Směje se.

MOURKOVÁ

Byli jsme opravdu skvělí a nenápadní. Jen, chtěla jsem se vás zeptat, Jardo, nevíte, kolik

váží tygr?

DOBRÝ

Tygr?

MOURKOVÁ

Víte, to uspávadlo bylo používáno na tygry. Vynalezl ho starý arab Husajn-El-Hasáhib.

Za neposlušnost při stavbě pyramidy byl odsouzen k vhození do tygří jámy. Dovedete si

to představit, hladoví tygři, nenažrané bestie, krvežíznivé a lačné. Každá z nich jen za po-

slední týden zkonzumovala osmnáct otroků. Jenže Hasáhib neváhal a nohy si potřel silnou

dávkou tohoto anestetika. Faraónovi vojáci nic netušili, a tak staříka jen klidně vhodili do
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jámy a odešli. Hasáhib padal a padal. Nejdříve tygři dosáhli na nohy. Ukousli je a usnuli.

Hasáhib dopadl přímo na ně, do měkkého. Neměl ani šrám, ani modřinu, ani nohy. Když

se snesla dobrotivá noc, Hasáhib vyšplhal z jámy a odplazil se k Nilu. Z rákosí postavil

loď a pádla a odplul do Persie.

DOBRÝ

Krásná historie. Odkud ji znáte?

MOURKOVÁ

Byl to můj přímý předek. Jeho anestetikum dědíme z otce na syna a ze syna na vnučku.

Celá léta.

DOBRÝ

To je ohromné. Tak hluboké kořeny. Závidím vám.

MOURKOVÁ

Bohužel na krabičce je jen dávkování pro tygry.

DOBRÝ

Ach ne. A vy jste. . . ?

MOURKOVÁ

Nebojte se. Dala jsem Alence jen tříčtvrteční dávku.

DOBRÝ

Ale Alenka váží jen osmačtyřicet kilo!

MOURKOVÁ

No a tygr tak čtyřiašedesát, ne? To vychází. Víte, já jsem jen prostá inženýrka. V biologii

se tak nevyznám.

DOBRÝ

To je jedno. Stejně jsem si celou dobu myslel, že je Alenka už mrtvá. A i kdybyste ji

předávkovala, horší to asi nebude.

MOURKOVÁ

To je pravda. Musíme se na to dívat pozitivně, konečně jako na celou naši situaci. Vy,

Jardo, umíte plavat?

DOBRÝ

Slečno inženýrko, to s tím opravdu nesouvisí. Raději bych se podíval o kolik jsme již překro-

čili maximální povolený tlak na hladinu přehrady. Slečno Mourková, vy jste to studovala

s panem ředitelem, nepamatujete si náhodou, kolik je kritická hodnota?

MOURKOVÁ

Čtyřicet jedna.

DOBRÝ

Čtyřicet jedna megapascalů?

MOURKOVÁ

Přesně tak. Víte Jardo, s vámi je naprosto jiná řeč než s Karlem. Prostě řeknete: Mega-

pascalů. Žádné zbytečné spekulace. Jdete tak přímo na věc. . .

DOBRÝ

Karel je trochu hloubavý.

MOURKOVÁ

Karel je systematický a didaktický. O všem musí diskutovat. Na všechno má poučky,
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všechno musí pochopit, jak on říká, celým tělem. Víte jak si například pamatuje moje

telefonní číslo?

DOBRÝ

To opravdu. . .

MOURKOVÁ

Nemusíte odpovídat, to byla jen řečnická otázka. Je to podle něj naprosto přímočaré.

Vezme se rok narození jeho sestřenice Běty a vynásobí se dvakrát dvacettrojkou. A potom

se odečte pětka nebo sedmička – to už přesně nevím, záleží to na tom, jestli se Běta na-

rodila v pátek nebo v neděli. Víte, on má komplex matky učitelky. Je to hrozné.

DOBRÝ

Oidipovský komplex?

MOURKOVÁ

To bych neřekla. Sice vyhledává starší vyzrálé ženy, snad žil i s jednou elektroinženýrkou

na nějaké hydroelektrárně, ale to není podstatou jeho komplexu.

DOBRÝ

Tak tedy. . .

MOURKOVÁ

Jste tak nedočkavý. Jen vydržte. I mě dlouho trvalo než jsem na to přišla. Až jednou, když

jsme spolu náhodou spali, zaslechla jsem ho cosi vykřikovat ze spánku. Karlův komplex

má prapůvod v jeho embryonálním stadiu, když jeho matka učitelka vysvětlovala žákům

více než patnáct minut v dlouhých souvětích i jasných radách, jak plavati po hladině měst-

ského bazénu. Pak sama skočila do vody a plavala jen styly při nichž břicho je celou dobu

ponořeno, tedy prsa, kraul a motýlek, žádný znak.

DOBRÝ

Žádný znak?

MOURKOVÁ

Přesně tak. Karel byl celou dobu potopen a přesto se neutopil. Chápete tu hlubokou sou-

vislost s jeho dnešním, tak prapodivným chováním?

DOBRÝ

Ne zcela.

MOURKOVÁ

Tak vám řeknu ještě tohle: Když Karel sám absolvoval plavecký výcvik ve druhé třídě zá-

kladní školy, obával se skočit do vody jen tak, neskryt v matčině lůně a matka ho musela

do bazénu odhodit!

DOBRÝ

A naučil se plavat?

MOURKOVÁ

To nevím. Důležité je, že po tom všem naprosto přestal věřit jakýmkoliv argumentům. Jako

racionalista, agnostik, inženýr a syn učitelky si to ale on ani jeho matka nejsou schopni

připustit. Proto Karel na argumentech tak lpí, miluje všechny ty rádobylogické dedukce a

přikládá jim téměř božské významy, jimž ve skutečnosti, která mu je ovšem skryta, nevěří.

DOBRÝ odtažitě, pak vroucně

Mluvíme o něm už trochu dlouho. Měli bychom se bavit o nás.
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MOURKOVÁ

Ale vždyť celá tato řeč nebyla ničím jiným, než ódou na váš charakter, který mne uchva-

cuje víc, než kdykoliv předtím. Jak jste se jen změnil. . . A jak se změnila hodnota tlaku

na stěnu přehrady? O kolik překračuje kritickou hodnotu?

DOBRÝ lehce vyveden z konceptu

Počkejte. To snad není možné. Heuréka, já snad sním. Víte, kolik ukazují naše přístroje?

MOURKOVÁ

Nevim. Hádám něco přes padesát. My sme se s Karlem nedívali, nějak sme na to zapo-

mněli.

DOBRÝ

Necelých třicet! Jsme zachráněni. Přehrada vydrží. Ó, to snad není možné. Já tomu pořád

nemohu věřit.

MOURKOVÁ

Ani já. To je snad zásah nějaké tajemné vyšší síly. Myslím, že Alenka přece jenom nečetla

čtyřlístky.

DOBRÝ

Počkejte, teď tomu rozumím. Tu tygří dávku jste jí nedala náhodou. Byl to zajisté zásah

prozřetelnosti.

MOURKOVÁ

Myslíte oběť?

DOBRÝ

Ano, museli jsme ji obětovat Neptunovi, bohovi všech vod, aby ulehčil naší Přehradě.

A Neptun naši oběť přijal. Ó, budiž ti věčná sláva, mrtvá Alenko, jež jistě již obcuješ

s Neptunem v jeho podvodní říši.

MOURKOVÁ

Ano, ano. Staré pohanské rituály, starý pohanský jed. . . Ozve se výkřik Alenky ÁÁÁ. . .

starý pohanský výkřik ubohé ovečky právě podříznuté, máte pravdu Jardo, vše do sebe

tak dokonale zapadá. . .

DOBRÝ

Muselo to tak být. Já jsem tak šťastný. Mirko! Obejmou se a tančí, v tanci mluví.

MOURKOVÁ

A teď, když už je slečna Kovářová královnou vodní říše a její sláva tisíckrát přesáhne naši,

Jardo, myslím, že bychom si mohli začít tykat.

DOBRÝ

Ano, Mirko, ano. Musí to tak být. Cítím, že si to duše Alenky přeje. Cítím ji velmi, velmi

blízko. Cítím, že si přeje, abychom se políbili.

MOURKOVÁ

I já to cítím. Líbou se, přichází Alena.

KOVÁŘOVÁ s pláčem

Jardo, tos neměl. To jsi mi neměl udělat!

DOBRÝ

Alenko!?
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MOURKOVÁ

Slečno Kovářová!?

KOVÁŘOVÁ

Jsem tak sama! Štká.

DOBRÝ

Alenko ne, kdepak, my oba, tady s Mirkou, jsme s tebou, jenom jsme se radovali. . .

MOURKOVÁ

Zjistili jsme, že jsme zachráněni. Alenka se totiž obětovala. . .

KOVÁŘOVÁ

Cože jsem. . . ?

DOBRÝ

Ale nic Alenko. Jen prosímtě už neplakej a chápej realitu takovou, jaká je.

KOVÁŘOVÁ stále štká

A jaká je?

MOURKOVÁ

Na to jsme se vás zrovna chtěli zeptat. Nesmíte na nás tak pospíchat. Všechno vám vy-

světlíme, jen co nám povíte, jak jste unikla Neptunovi.

KOVÁŘOVÁ

Komu?

DOBRÝ šahá na ni

Myslím, že nikomu neunikla – cítím lidské maso i kůži teploty jen mírně podnormální.

VOSECKÝ z chodby

Aleno vraťte se, mně neuniknete!

MOURKOVÁ

Alenko, doktor Vosecký vás hledá, nevíte proč?

KOVÁŘOVÁ

Nevím.

DOBRÝ výhružně

Co se mezi vámi stalo?

VOSECKÝ přiběhne zadýchán s paličkou v ruce

To ty moje ruce, to ty moje ruce. Proč zrovna já musím být tak starý?

MOURKOVÁ

Co se stalo doktore?

VOSECKÝ

Ruce se mi klepou, to se stalo, inženýrko. Chtěl jsem dát svému kocourkovi kalciovou

injekci a bohužel jsem minul Micuru a trefil slečnu Kovářovou a ještě ke všemu přímo do

srdce. Probrala se okamžitě. Než jsem si stačil doběhnout do bufetu pro paličku na maso,

abych ji zase znehybněl, byla dávno pryč.

DOBRÝ vytáhne z Alenky injekci

Ale ano doktore, tady ještě zůstala, mrška jedna špičatá. S přesvědčením o vlastní vtip-

nosti: Teda Alenko, ten náš pan doktor to je teda. . .

VOSECKÝ

Kos. A boty si můžeš nechat vod cesty, dispečére! Rači uhni, praštim ji a bude hnedka
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zase tuhá.

KOVÁŘOVÁ

Doktore, vy sadisto, já nechci, abyste mne opět vraždil.

VOSECKÝ

Dělám to poprvé a dělám to pro vaše dobro. Buďte potichu a nechte mě jednat.

KOVÁŘOVÁ

Ale já nechci být potichu. Chci být naprosto živá, teď a tady. Jardo, líbal ses, když jsem

přišla, se slečnou inženýrkou jen na základě krátkodobého pomatení smyslů nesnesitelnou

radostí?

DOBRÝ

Vždyť jsem ti to už říkal, Alenko.

KOVÁŘOVÁ

A s tou obětí, co to znamenalo?

MOURKOVÁ

Mluvili jsme s Jardou o problému obětí v současném civilizačním dramatu, a tak mi Jarda

názorně objetí předváděl.

KOVÁŘOVÁ

A to tykání?

DOBRÝ

Alenko, vždyť víš, že už si tykám i s panem ředitelem a nikdy ti to nevadilo. A pan ředitel

je přeci vyšší šarže než slečna technik.

KOVÁŘOVÁ

Já to věděla. Obejme Jardu. Já to věděla, Jardo, že to bylo jen krátké nedorozumění. Vždyť

ty mne přeci miluješ a chceš si mne vzít. Dobře jsem to slyšela, když jsem tu ležela tuhá

jak to prkno. Tedy tuhá byla pouze moje fýzis, moje psyché byla ve střehu a tvojí řečí tak

překvapena a dojata, až se celá rozjasnila a rozradostnila. Jardo, můj Jardo. Přemýšlels

už o datu svatby, ty můj drahoušku Jaroušku?

DOBRÝ

Aleno, tobě se něco zdálo?

KOVÁŘOVÁ

Nic se mi nezdálo, miláčku. Všechno jsem slyšela – byla jsem naprosto magicky vpita do

tvé řeči nad mým, tehdy krátkodobě stydnoucím tělem. Mluvil jsi o velké vodě, o tom že

přídeš za mnou, že budeme pořád spolu. . .

DOBRÝ

Na to si nevzpomínám. Možná mi v rozrušení něco málo ujelo, ale že bych mluvil tak

hyperbolicky jak ty mi předhazuješ, to je přinejmenším nepravděpodobné, spíš téměř vy-

loučené.

KOVÁŘOVÁ

Jaroušku, to není pravda. Vzpamatuj se. Teď neodvrhuješ jen mne, o to by nešlo, na to

jsem si po celých těch dnech s tebou dávno zvykla, ty odvrhuješ svá vlastní slova, své

vlastní ego. Čím už proboha chceš být, když už ne sebou?

VOSECKÝ k Dobrému

Já bych ji přeci jenom rači švihnul tou paličkou. První nápad je vždycky nejlepší, o tom
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mě přesvědčila i má dlouholetá lékařská praxe. Když člověka napadne řezat – tak řezat.

DOBRÝ

Ale ne, to zas doktore trochu přeháníte. Chápu vaši nervozitu a vidím, že jste náš genielní

trik, který umožňoval vaši a Alenčinu záchranu, dokonale prohlédl. Leč není a nebylo ho

třeba, tlak na stěnu nádrže je hluboko pod kritickou hodnotou.

VOSECKÝ

Neboť jsem ho tak nastavil.

MOURKOVÁ s hrůzou

Co jste to řekl, doktore?

VOSECKÝ

Že jsem posunul stupnicí tlakoměru. Podívá se na hodinky. Bylo tam padesát megapascalů

už před dobrými čtyřiceti1minutami. Chtěl jsem, abyste to tu dotloukli duševně zdraví.

Umírající choromyslný, to je vskutku archetyp tak smutný a nakažlivý, že nezbývá než

proti němu bojovat i za cenu drobných lží či nepřesností. K Aleně: Můžu vás švihnout

palicí, Alenko?

DOBRÝ

Já se ale nyní zblázním dvojnásob silně. Ó Neptune, proč si nám dával naději, když si

naši oběť nepřijal. Já to už nevydržím. Kde mám svou holící břitvu? Skončím to jednou

provždy ať mrtev nebo silně zraněn v doktorově náručí. Hledá velice zuřivě.

MOURKOVÁ

Neřízni se moc silně, Jarko, ať břitvu nestupíš. Říznu si taky dvě tři žilky, tak ať mě to

moc nebolí.

KOVÁŘOVÁ

Co děláte? Jardo uklidni se. Doktore! Vždyť se ještě nic nestalo, tak nač ta panika. Všechno

je potřeba v klidu, s rozvahou promyslet. To je zvláštní, jak mi to najednou ostře myslí.

Měla jste pravdu, slečno inženýrko, vaše káva mi důkladně pročistila závity. Vždyť přeci

vždycky můžeme ještě plavat.

MOURKOVÁ

To máte pravdu, Alenko! Je to pořád lepší než se opalovat. To extrémně nesnáším. Jsem

totiž albínka a mám značné problémy s pigmentem. Vidíte, jak jsem bílá?

VOSECKÝ

Protože letos stejně jenom prší. Můžu praštit Alenku?

KOVÁŘOVÁ

Ale doktore. Teď jsme se přeci domluvili, že si půjdeme spolu zaplavat.

DOBRÝ k Aleně

To s tím nesouvisí. Nepůjčovala sis moji břitvu? Vím jak ráda si holíš svá podpaždí a

lýtka.

KOVÁŘOVÁ

Jardo! Začínáš být nechutný. Proč mne pořád urážíš? A tak trapně a naivně. Celému

světu je jasné, že jsem příliš mladinká na to, abych byla ochlupena. A mimo to používám

1Počet minut nahlásí takto – jelikož si pamatuje, kolik bylo hodin, když tlakoměr posunoval, zhotoví

pouhý rozdíl časů, který mezi oběmi událostmi proběhl. Výsledek pak sníží o 20%, aby hra dostala větší

spád. Hodnota ”čtyřicet” je tedy pouze orientační a je třeba dávati pozor, aby si ji herec při zkoušení příliš

nezafixoval. Poznámka autora.
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depilační krém. Jenže mi dnes došel.

VOSECKÝ

Mám v ordinaci ještě celou krabičku. Pravý francouzský. Dám do něj trochu žiraviny, aby

byl účinějším. Pak půjdeme do města na kožní. Souhlasíte Alenko?

MOURKOVÁ

Možná bych ho taky zkusila.

DOBRÝ k Mourkové

Tak tos byla ty, kdo mi sebral břitvu!? Okamžitě mi ji vrať. Musím si ulevit. Mám tlak

jak Papinův hrnec.

MOURKOVÁ

Na to by stačila pijavice.

DOBRÝ

Máš pravdu, kousni mě, saj a pij, zakousni se a rvi!

MOURKOVÁ

Před Alenkou? To je nevhodné. A stejně jsem sterilní.

DOBRÝ

Tak se nakaž. Doktore, nemáte něco v laboratoři?

VOSECKÝ

Jen morfium, acylpirin a suchary.

MOURKOVÁ

A skalpel?

VOSECKÝ

Nic takového.

DOBRÝ

A nějaká nebezpečná laboratorní zvířata?

VOSECKÝ

Viděl jsem tam jakéhosi hada. Myslím vodního hada. Připlul před chvílí oknem.

DOBRÝ

Při Kleopatře – to je ono. Okamžitě ho přineste a pojíme ho. To by mohlo vyjít.

KOVÁŘOVÁ

Doktore vezměte i mně jednu porci. Ráda bych také rozuměla řeči zvířat. Přichází Dlaha.

Je částečně průhledný. Jde několik centimetrů nad podlahou.

DLAHA

Alenko, Alenko tys mne velmi potěšila. Tvá touha po nových zkušenostech i v této těžké

chvíli mne dojímá a utvrzuje mne v tom, že jsem tě vždycky měl ze všech nejraději. Pauza.

I když slečnu Mirku také.

OBĚ seběhnou se k němu

Děkujeme.

KOVÁŘOVÁ

Po ránu jsem ale hodnější já, Mirka spíš odpoledne.

MOURKOVÁ

Opravdu Karle, v poslední zkoušce jsem trošku propadla. Chtěla jsem Alence pomoct, ale

nepovedlo se mi to. Proto jsem zmatkovala. Ale teď už se zase dívám na svět vesele.
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DLAHA

A tak je to správné, vy moje holčičky. Holky jako vdolky. Sladké a žhavé. Jen vás vytáh-

nout z trouby a zakousnout. Zapíjet kávou a dýchat jen pomalu a uvážlivě.

MOURKOVÁ

Káva už došla, Kájo.

KOVÁŘOVÁ

Dopila jsem vám ji pane řediteli, promiňte.

DLAHA

Ale ne. Popustil jsem uzdu své fantásii až příliš. Takže k věci. Vytáhne ohromnou mapu a

rozloží ji. Podívejte se na to. Není to krása?

DOBRÝ

Čím se holíš, Karle?

DLAHA

Elektrickým strojkem, čím bych se měl holit v elektrárně? Jardo, ty si na pokraji zhrou-

cení.

DOBRÝ

Já se prostě nedokážu přetvařovat. Karle, ty se tváříš, jak kdyby tu byli jen dobří a zlí, jsi

naprosto černobílý. Já nejsem bezmezně nadšen z toho, že za pár minut budu spláchnut –

to je vše, čím se odlišuji od vás tří.

DLAHA

Ale Jardo, ani mne má budoucnost neděsí o nic méně než minulost a přítomnost je příliš

krátká na to, aby tyto dvě těžké kádě udržela v rovnováze. Chtělo by to větší a těžší páku.

Myslím na skutek, na okamžitý skutek, jehož váha by neutralizovala tíhu toho, co neseme

s tím, co na nás čeká.

DOBRÝ

O čem to mluvíš Karle?

DLAHA

O téhle mapě a o té troše semtexu, co mám v kapse.

DOBRÝ v extázi

Teď si mi promluvil z duše, Karlíku. Hodíme to tady pěkně všechno do povětří. Konečně

někdo rozumný. Šup a bum. Ó smrti, jen pojď blíž. Již cítím tvou mandlovou chuť, ostrý

zvuk kosy a nostalgický smích. Vyndá sirky. Jen pojď blíž, podám ti sirky, ty škrtneš. . .

DLAHA vezme si sirky a očmuchá je

Ale já nemám kosu, Jardo.

DOBRÝ

Máš ale semtex, Karle.

DLAHA

To ano. Přesně o něm jsem s vámi chtěl mluvit. ale zdáte se mi příliš rozrušeni. Nepustíte

mne vůbec ke slovu. A mně už slov a času vůbec zbývá jen skrovný příděl.

MOURKOVÁ

Ale to nám všem, Karle.

DLAHA

Ale kdepak, Mirko. Vy si ještě nějakých skotačinek užijete. Podívej se na mapu. Vidíš
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tohle malé údolíčko?

MOURKOVÁ

Myslíš údolí mrtvých robátek?

DLAHA

Asi ano. Nepřečtu to bez brýlí. Ale co je důležité, podívej se na vrstevnice, sedlo hřebene

nad údolím je podle mapy jen osm metrů nad hladinou přehrady. Ale ta je teď víc než

šest metrů nad normálem. Stačí odstřelit dva metry a voda může odtýkat bokem do údolí

a do Zubatého pralesa. Hladina už stoupat nebude.

VŠICHNI ČTYŘI

No to je fantastické. Jsme zachráněni!

DLAHA

Vy ano. Bohužel nemáme zápalné šňůry. Budu muset rozbušku odpálit přímo v ruce.

KOVÁŘOVÁ s hrůzou a lítostí

Takže. . .

DLAHA básnivě

Zahynu. Sám budu tou živou bombou, sám budu tou explodující světlicí, jež na nebi, ač

poněkud setmělém, cestu vám ukáže z této šlamastyky.

DOBRÝ

Počkej Karle, neblázni, tu bombu stačíš odhodit.

VOSECKÝ

To nic neřeší, smetla by ho voda.

MOURKOVÁ

Karle, umíš plavat?

DLAHA

To je jedno. Uvědom si ty proudy, které by mne zachvátily, kdybych bombu odhodil. Bude

tam jistě spousta vírů. Raději vybuchnu. A dost řečí, půjdu, je nejvyšší čas.

KOVÁŘOVÁ

Půjdu s vámi, pane řediteli.

DLAHA

To nejde, Alenko, tohle je čistě moje záležitost. Prožili jsme spolu mnoho krásného. Ke

všemu tomu ale patří a musel patřit dnešní den. Den, kdy je třeba zaplatit účet a neutíkat.

Odejít pevným krokem, s bradou klidnou a vyrovnanou.

MOURKOVÁ

Myslím, že mě něco napadlo. Jardo, ty špulky s drátem jak tu nechali spojaři loni na

podzim, jsou tu ještě?

DOBRÝ

Ale jo. Jsou normálně venku na dvoře.

DLAHA

Mirko nech toho. Nezmatkuj. Jiné řešení, než které jsem navrhl, neexistuje. Rozebral jsem

to ve své pracovně ze všech stran. Pojď mi dát pusu. Rozloučíme se jako lidi. Bez falešných

emocí. Je dojat.

MOURKOVÁ

Ale Karle, ty si jak malej kluk. Podívej se, stráně svažující se do sedla jsou relativně
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prudké. Kdyby se natáhlo lano z jižní stráně na severní a ty bys došplhal doprostřed, mohl

bys bombu jen upustit na příslušné místo. Zůstal bys viset na laně a voda by se tě ani

netkla.

DLAHA

O tom jsem už také přemýšlel. Problém je v tom, že stráně jsou naprosto holé. Žádný

strom, ani keř. Lano není kam přivázat.

MOURKOVÁ

Kdepak. Na jižní stráni je velký eukalypt.

DLAHA

Ale na severní není absolutně nic.

KOVÁŘOVÁ

Teď už to došlo i mě. Na severní straně podržíme lano my s inženýrkou Mourkovou. Na

kursech sebeobrany jsme to dělaly mnohokrát. Viďte Mirko.

MOURKOVÁ

Jistě. Je to mírně z kopce, Kájo. Vezmeš si kotouč z kladky a z jižní stráně sjedeš k nám

na severní jako lanovka. Stačí, když v polovině odhodíš bombu. Celé to nebude trvat déle

než patnáct vteřin. Udržíme tě jako malinu!

DLAHA

A jak zapálím bombu, když se budu muset držet?

OBĚ maminkovsky

No přeci tě pověsíme za nohy, ty náš malej nebojácnej netopejrku!

DLAHA

Jste skvělé! Obě. Netradiční a nápadité. K Dobrému a Voseckému: Na to byste vy nikdy

nepřišli. Vždycky jsem to říkal: Mužský svět je vyčerpaný, je světem destrukce přírody,

stupidní moci a obecné krize. Ano, myslím si, že jsme na konci cyklu, tato společnost už

víc nemůže, je vyčerpaná a čeká jen na velkou změnu, k níž bezpochyby dojde. A v této

změně přítomnost a podíl ženy jako nositelky pravých hodnot života, země a dítěte bude

mít největší důležitost a váhu.

OBĚ škádlivě

No tak, Karle, pojď už. Odtahují ho.

DOBRÝ A VOSECKÝ

Šťastnou cestu!

Šťastnou cestu!
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EPILOG

Radio hraje píseň Krásná je Neapol. Vosecký se dívá dalekohledem z okna, Dobrý si hraje s injekční

stříkačkou. Oba si mimoděk pobrukují melodii písně.

DOBRÝ

Vidíte něco, doktore?

VOSECKÝ

Zatím nic. Ovzduší je plné prachu a kapénkové směsi. Výbuch byl opravdu silný.

DOBRÝ

A zdá se, že úspěšný. Všechny hodnoty klesly pod normál.

VOSECKÝ

Mlha pomalu padá. Bude to ještě tak dvě tři minuty trvat.

DOBRÝ odejde a vrátí se s kocourkem

Tak Micura se už probral. Budeme ho muset nakrmit.

VOSECKÝ

Na dvojce je v ledničce ještě trochu mlíka.

DOBRÝ

Pak tam dojdeme, ne?

VOSECKÝ

Půjdu tam raději hned. Odchází.

DOBRÝ bere si dalekohled a zpívá si, přichází Vosecký

Našel jste to?

VOSECKÝ

Ale jo. Mám i kastrolek. Myši ho Micurovi schovaly za rododendrón. Jsou mrchy čím dál

voprsklejší. Nalévá mléko do kastrolku. Micura klidně pije. Co se tam děje?

DOBRÝ

Řek bych, že se Karel zašprajc v půlce.2 Visí hlavou dolů a holky třepou lanem, aby k nim

dojel.

VOSECKÝ

A Karel?

DOBRÝ

Blije. A není to žert.

VOSECKÝ

To by blil každej, v jeho pozici. Píchnu mu na uklidněnou morfium, až se vrátí.

DOBRÝ mile překvapen

Jé a dole v údolí plavou ňáký děti. Šestadvacet dětí s učitelkou. Maj hlavy jak typický

pražáci.

VOSECKÝ

To bude ta horská škola. Asi vyrazili k Přehradě o den dřív. Ale proč šli oklikou? Tam

bych je opravdu nečekal. . .

2Zde, podobně jako při předešlých pohledech do dalekohledu, je doporučeno simulovati reálnou situaci

vně elektrárny pomocí diapositivů, které přesně a přitom vkusně a vtipně mohou tuto popsati. Jejich

zarámování do černé ”osmičky”, aby iluze dalekohledu byla dokonalou, popřípadě jejich totální nevyužití

je ponecháno na libovůli režisérově, aby ten necítil se nikterak dirigován. Poznámka autora.
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DOBRÝ důležitě

Dost se jich topí. Asi jsou tam opravdu silný víry. Nadšeně: Jé a je tam taky nafouklej

muflon. No ten už musel bejt tuhej pěknejch pár dnů. Smrdí to až sem.

VOSECKÝ

Já nic necítim.

DOBRÝ

Vy nemáte dalekohled, doktore. Čoveče, toho muflona se drží pani učitelka. A dost křečo-

vitě. Zdá se, že plave sem.

VOSECKÝ

Jakým stylem plave, Jaromíre?

DOBRÝ

Přesně nevím. To víte, musí se držet muflona. Ale zdá se mi, že po břiše. Jsou to nejspíš

prsa, možná kraul nebo motýlek, ale určitě to není znak.

VOSECKÝ

Žádný znak?

DOBRÝ

Přesně tak. A vedle ní vidím ňákej tmavej puntík, kterej se sem taky blíží.

Radio začne hrát píseň Jiřího Korna Zpívat jako déšť a tančit jako on. . . Zvuk příbojových

vln se mísí s voláním starší ženy: ”No tak Karlíčku skoč, podívej se na Esmeraldu, jak jí

to jde.” Křik racků. Zoufalý hlas ředitele Dlahy: ”Nemůžu maminko, nemůžu. Nevidíte, že

jsem přivázanej?”

A spousta dětiček v dáli! Některý už zmizely pod hladinou, ale pár jich ještě plave. Jdeme

se tam podívat?

VOSECKÝ

Kdo plave, tak toho nechte plavat. Já se jdu osprchovat, nerad bych udělal ostudu. Jdete

se mnou?

DOBRÝ

Micurovi zbyla trocha mlíka. Možná by ho mohl donést slečně inženýrce, bude už celá

prokřehlá. Naposled se podívá do dalekohledu. Jdu se s vámi vykoupat doktore.

VOSECKÝ

Esmeralda. . . To je hezké jméno.

DOBRÝ

Znal jsem jednu v Lounech, když jsem tam sloužil u tankistů. Měla hluboké černé oči a

uměla hádat z ruky. K doktorovi: Opravdu jim nechcete jít naproti?

VOSECKÝ

Jak jsem řekl: Kdo plave, tak toho nechte plavat.

Oba odchází. Zhasíná světlo. Micura si rozvážně obouvá holinky, bere zbytek mléka v kastrolku a

jde s ním ven, za děvčaty. Hraje radio. Z dálky je slyšet ředitelův hlas: Maminko, maminko, co

jste mi to udělala? Pomóc, pomóc, já. . . mím plavat, přerušovaný dávením. Vosecký: Kdybych

měl nůžky ustřihnu to a podvážu. . . Dobrý: Doktore, dejte tu sprchu na míň, jsem už celej

spařenej!

Velín zhasne a vtípky z koupelny jsou přehlušeny tekoucí vodou.
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