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PROLOG – PRAHA, ÚSTAV CHEMICKÉ EKOLOGIE, 3. LISTOPADU 2016

Před oponou stojí počítač, na oponě svítí nápis PRESS SPACE TO CONTINUE. K počítači pří-
chází Adam Šmíd, beze slova zmáčkne mezerník a odejde tak jak přišel, jen s tím rozdílem, že na
druhou stranu. Opona se otevře a za ní, na horizontu Nevadské pouště, vidíme osamělého jezdce.
Shlíží dolů, na deltu Nilu, která se pod ním rozlévá ve výjimečně širokoúhlé perspektivě. Horizon-
tálně, podél toku ramen Nilu, důstojně prochází osmnáctimetrové procesí. Poutníci pyšně vystavují
egyptskému slunci své profily a nezaujatému pozorovateli se zdá, že ty profily mají tak čtyři nebo ale-
spoň že se jim anfas proměnil v jeden z profilů. Nad hlavami nesou monstranci velryby, je vyrobena
z mumifikovaného, velmi útlého jednadvacetimetrového samce plejtváka obrovského a též je z profilu.
Kouzlem perspektivy se v mžiku přesuneme do dobře zařízené laboratoře, jejíž pravoúhlou strukturu
určuje už v popředí společně stojící hmotnostní spektrometr a plynový chromatograf, v pozadí pak
centrifugy a další tajuplné přístroje. Na točícím křesle u počítače sedí krásná a mladá doktorandka
Anděla Suchemá a soustředěně pozoruje měnící se grafy na obrazovce. Tu najednou cosi zaujme její
pozornost – Anděla v mžiku ještě více zkrásní a zařve zvonivým hlasem víly, který tedy zní trochu
tak, že ještě stále nechce věřit tomu velikému štěstí, které Andělu právě potkalo.

SUCHEMÁ
Je tam. Je tam! Máme ho. Máme ten peak! Z vedlejší laboratoře přibíhá Bohumil Plánov-
ský, viditelně rozrušen až na krajní mez.

PLÁNOVSKÝ
Počkejte. . . Ukažte. . . Andělo! Jo, to vypadá dobře! Ale. . . nemůže to bejt nějakej izomer?

SUCHEMÁ
Ne. Leda, že by měl stejnou teplotu varu. Plynovou chromatografii jsem už dělala.

PLÁNOVSKÝ
Podívejte se ještě do knihovny spekter. Můžete ji otevřít rovnou z tohodle počítače?

SUCHEMÁ
Jasně. Tady. . .

PLÁNOVSKÝ zkoumavě patří na obrazovku
Ne. . . Ne. . . Nic jinýho tam neni. Musí to bejt ten náš trien. Máme ho! Sehne se k sedící
Anděle, zezadu ji obejme, jeho ruce téměř přirozeně přistanou na Anděliných ňadrech a
jeho rty začnou líbat její šíji.

SUCHEMÁ umně skryje na tváři své tvořící se ruměnec
Líbáte mě na krk, pane doktore.

PLÁNOVSKÝ zase se narovná a otočí si Andělu na točícím křesle čelem k sobě a k počítači
zády
Doktore! Jak to se mnou mluvíš Andělo? Co to je za upjatost, absurdní, uvědomuješ si,
co prožíváme za okamžik?

SUCHEMÁ
Objevili jsme mechanismus evoluce. Umíme přesně popsat vznik nového živočišného druhu.
Ukázali jsme, že stačí v genu zaměnit jedinou bázi, a ještě víme kterou. Už asi. . . třicet
vteřin.

PLÁNOVSKÝ
3. listopad 2016 se navždy zapíše do dějin genetiky. A ty mi říkáš doktore. . .
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SUCHEMÁ
Mám to chápat tak, že mi nabízíte tykání?

PLÁNOVSKÝ
Nabízím ti mnohem víc ty moje pilná včelko! Pojď se mnou sdílet radost z mého životního
úspěchu. Bere ji do náruče a odnáší ji do místnosti, ze které přišel.

SUCHEMÁ
Máš silné ruce, Bohumile. Zcela bezdůvodně začne hrát líbezná hudba, která je tedy trochu
dramatická.
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I. DĚJSTVÍ – PRAHA, ÚSTAV CHEMICKÉ EKOLOGIE, 28. LISTOPADU 2016

V seminární místnosti stojí doyen ústavu Prof. Špaček a mačká čudlík na kávovaru, aby si připravil
chutnou kávu. Ve chvíli, kdy káva z přístroje začne téct do papírového kalíšku, uvidí Špaček z okna
osamělého jezdce. Jeho kůň je evidentní klusák, který z celého svého koního srdce odmítá cval.
Kluše bokem přičemž překládá nohu přes nohu tak elegantně, že si Špaček až pomyslí, zda-li to není
Valegro, ten nezpochybnitelný král všech koních drezur. Ale co by tu dělal? Valegro? A Charlotte
Dujardin? Znal jsem jednu Charlotte, ale to je už dávno, zasní se doyen Špaček a měkce mu
zvlhnou oči. Klusák mezitím odkluše a Flemingovo náměstí zaplní dětský vískot – to přijely děti
z MŠ v Čínské ulici na svých šlapacích velrybách. Hrají si na vláček, velryba jede za velrybou jak
parta kamarádských vagónků. Káva doteče, automat se zakucká a do místnosti vstoupí další zkušený
biochemik, Doc. Růžička, a nese si hrneček.

ŠPAČEK
Vojtěchu! To jsem rád, že tě vidím, už jsem měl strach, že jsem tu příliš brzy. . . Bere si svůj
papírový kelímek s kávou, přičemž si všimne, že Vojtěch má v ruce svůj vlastní hrneček
s nápisem Berkeley. A ty máš svůj hrneček s sebou. . . Tak to máš lepší.

RŮŽIČKA
Mám tu pořád i svou kancelář, Cyrile.

ŠPAČEK
Hm.. . Tak to já už. . . nepotřebuju. . . kancelář. . .

RŮŽIČKA dělá si kafe
Píšeš doma, Cyrile?

ŠPAČEK
Von tě tu Dušan pořád nechá? Kdy jsme to slavili ten Tvůj odchod do důchodu? Loni?
Copak Dušanovi ten kancl nechybí?

RŮŽIČKA
Dušan je dobrej ředitel.

ŠPAČEK
Tak s publikacema na tom neni nejlíp.

RŮŽIČKA
Nevim. . . když si vezmeš, že místo na aspiranturu šel do sklepa dělat laboranta, svý nejlepší
léta tam strávil. . . ve sklepě. Těžko se do toho zas zpátky dostáváš. . .

ŠPAČEK
Každej jinej by ho na mým místě vyhodil.

RŮŽIČKA
Počkej, to neměl bejt útok na tebe. . .

ŠPAČEK
Taková byla doba, prostě. . . Tak. . . já nevím, bylo mu v tý laborce zle?

RŮŽIČKA
Třeba ženskejch tam měl kvanta, jasně. . .
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ŠPAČEK
Copak von to někdy uměl, s ženskejma?

RŮŽIČKA
No právě.

ŠPAČEK
Co právě?

RŮŽIČKA
Ale nic. Napije se kafe. Jo vlastně jsem viděl, že má novej článek, Dušan, ředitel. V Ro-
manian Journal of Chemistry. Dosti poťouchle se směje.

ŠPAČEK
To neni ňákej špatnej časopis, Romanian Journal of Chemistry. Má to normálně impact. . .

RŮŽIČKA
No jasně, to vydává nejspíš Drákula, že jo. Pořád se směje. Ovšem rychle se smát přestává,
neboť přichází Antal a nese si hrneček. Á Dušan!

ANTAL
Pánové! To je. . . Radost a pocta pro náš Ústav, že jste dorazili na dnešní. . . Bohumilovu
přednášku. Podává oběma seniorním výzkumníkům ruku.

RŮŽIČKA
Já jsem tu každej den, Dušane.

ŠPAČEK
A já vlastně. . . Přendá si hrneček s kávou z pravé do levé ruky, aby mohl přijmout Dušanovu
nabídnutou pravici. . . .taky.

ANTAL
No jo. . . Jsme moc rádi, Cyrile, že na nás nezapomínáš. . . Co sekviterpeny. . . azuleny. . .
posunul ses někam v poslední době?

ŠPAČEK
Spíš hmyzí juvenilní hormony. . . mě teď zajímaj. . .

RŮŽIČKA
Mícháš elixír mládí, Cyrile? Pro Drákulu? Opět se zasměje svému vydařenému vtipu a
spiklenecky mrká na Špačka.

ANTAL
Rádi si o tom něco poslechneme, Cyrile! Kdybys chtěl udělat nějakej seminář, víš, že jsi
tu vždycky vítán.

ŠPAČEK
Spíš v laboratoři, kdyby se našel volnej slot. Potřeboval bych. . . udělat ještě pár experi-
mentů. Není to nic komplikovanýho. . . Musím jen nějaký larvy mravenčí analyzovat. . .

ANTAL
Pár mravenců, pár laborantek, pár miliónů dolarů, známe oba, Cyrile, jak to chodí. Zkus
se domluvit s Jonášem, mravenci, to je jeho. Vyndat z mravence mozek třeba, to tady umí
nejlíp on. Co tady. . . Možná i na světě je v tom nejlepší.

RŮŽIČKA
Vždyť na to dostal ten projekt excelence, ne?
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ŠPAČEK
A přijde dnes, Jonáš?

ANTAL
Určitě. Šli jsme spolu, jen jsem ho poslal na vrátnici, ohlásila se nám na dnešní seminář
novinářka nějaká dokonce, tak aby ji tam vyzved a dal jí nějakej teoretickej úvod aspoň,
aby se nám tu v tom úplně neztrácela. . . Jonáš.

RŮŽIČKA
Tak na to on je ideální. Mladá novinářka, jako nezkušená myslíš?

ANTAL
Myslíš, že jsem se jí do telefonu ptal na ročník narození, Vojtěchu?

RŮŽIČKA
Tak podle hlasu poznáš. . . ne. . . kolik jí je. Vždyť dělals přece aspiranturu na modulaci
hlasu tokajících albatrosů, tak musíš mít na to ucho, se nedělej.

ANTAL
Tokající albatros tančí a možná si urovnává peří, ale že by telefonoval, tak vo tom jsem
teda neslyšel.

ŠPAČEK
Tak hlavně toká samec ne a my tu řešíme věk samice, Vojtěchu.

RŮŽIČKA
Jaký samice?

ŠPAČEK
No tý novinářky.

RŮŽIČKA
No jo, takže. . . Je to nějaká stará bába a ty nám to nechceš říct, Dušane?

ŠPAČEK
Prosím tě, Vojtěchu. . . Spíš. . . vo čem má vůbec bejt ten Bohumilův talk, dneska, Dušane. . .
to je ten paper, co má revise and resubmit v Nature? . . .nevzpomínám si, že by sem chodily
novinářky na seminář. To nebylo ani za Šorma.

ANTAL
Mluvil jsem s ním jen u oběda. . . S Bohoušem. . . Zdá se, že se mu podařilo popsat mecha-
nismus druhový změny. Byli jsme U Topolů tady. . . Von měl vepřovou, já kuřecí srdíčka,
Birella k tomu samozřejmě akorát, von normálně Kozla. . . Řikal, že vyměníš jedinou bázi
v genomu, čili zaměníš jedinou aminokyselinu a tím vytvoříš novej druh. . . Vysvětloval
jsem to tý novinářce do telefonu a vona že jestli si to může představit tak, že jako děláš
ptáčky a v jedný chvíli tam dáš já nevim, něco jinýho místo cibule a vona ti z toho vyjde. . .
třeba živáňská.

RŮŽIČKA
Tak to má recht, baba, bez cibule už to vážně žádný španěláci nejsou. . . to je. . . spotvoře-
nina nějaká leda.

ŠPAČEK
Párek a vajíčko, to je na ptáčkovi nejdůležitější. . . bez cibule může klidně bejt, pták.

RŮŽIČKA
Tak hlavně živáňská je z vepřovýho, ne? A v Čechách jsem ji snad v životě nejed. To je
Slovena, ta novinářka?
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ANTAL
Proč?

RŮŽIČKA
Že vaří živáňskou.

ŠPAČEK
Peče. . . si chtěl říct, Vojtěchu, asi ne?

RŮŽIČKA
Jo. A neví, co by dál řekl, takže je konečně chvíli ticho.

ANTAL
Tak já si udělám kafe. Antal si připravuje nám již známou chutnou kávu a oba senioři patří
z okna. Tam se již dětská eskadra na šlapacích velrybkách přeformovala do tvaru ležaté
osmičky. Tedy ležaté. . . Z perspektivy seminární místnosti ve třetím patře by bylo ležaté
každé číslo, které by děti vytvářily svým organizovaným pohybem na Flemingově náměstí.
I kdyby to byla pětka, tak by byla ležatá, že, jak bys ji taky postavil, pětku z děcek na
šlapacích velrybkách? Idylu, v níž jak krkonošský přadlák přede kávový automat, přeruší
příchod Kristka s Hovorkovou.

KRISTEK též s hrnečkem v ruce
Dobrý den, Cyrile! Vojtěchu, Dušane – Svatava Hovorková, novinářka.

HOVORKOVÁ
Dobrý den, moc mě těší. Ráda bych si poslechla přednášku Doktora Plánovského, než ho
pozvu k nám do studia. . . Postupně podává všem ruku. Hovorková.

ANTAL
Antal. Už jsme spolu telefonovali.

RŮŽIČKA
Růžička. Nedáte si kafe?

ŠPAČEK
Špaček. Vy asi nemáte hrníček, vlastní?

HOVORKOVÁ
Hovorková. Mně bude stačit kelímek, papírovej. . . jako máte vy.

KRISTEK
Vy tu nemáte vlastní hrníček, profesore?

RŮŽIČKA
Tak kde by ho měl, když nemá už ani vlastní kancelář.

KRISTEK
Tyhle jednorázový kelímky, to je peklo. Kdyby se spočítal jejich ekologickej dopad. . . Vy-
robit je, dovízt sem. . . Nechtěl bych to vědět.

ŠPAČEK
Já už si dělám třetí kafe. . . do toho samýho kelímku.

RŮŽIČKA
Ty máš už třetí, Cyrile?

ŠPAČEK
Pokud vypiješ z jednoho kelímku tři, tak po tobě zůstane menší uhlíková stopa než kdybys
normální hrnek vymyl po každým kafi horkou vodou.

7



RŮŽIČKA
A ty si ten papírovej nevymejváš?

ANTAL
Já si svůj hrnek taky nikdy nemyju.

KRISTEK
Svatavo, půjčim Vám svůj hrnek. . . z toho papírovýho vám zůstanou vždycky cucky takový
na rtech.

HOVORKOVÁ
Děkuju. Nejistě: Vy si ten svůj hrnek ale vymejváte. . . občas. . . že, Jonáši?

KRISTEK
Teď jsem ho vyndal z myčky.

RŮŽIČKA bere jí hrnek z ruky
Ukažte, já vám to kafe udělám. Spíš menší a silnější?

HOVORKOVÁ přitaká
Picolo.

RŮŽIČKA
Picolo neexistuje.

KRISTEK
Jak neexistuje? Je to slovo jako jakýkoliv jiný, picolo, slyšíš, ne, Vojtěchu, picolo, copak
bych moh vyslovit neexistující slovo?

RŮŽIČKA
Slovo můžeš říct jaký chceš Jonáši, šilšul, například, problém je v tom, že většina slov nic
neznamená.

KRISTEK
Možná neznamená, ale existuje.

ŠPAČEK
A může něco znamenat v budoucnosti. Pauza. Nebo v minulosti. Pauza. Nebo v jazyce
jinym. Pauza. Nebo – kódovaně třeba to může něco znamenat. Šifrovaná zpráva. . . Nebo. . .

ANTAL
Vojtěchu, mohl bys prosím udělat tady paní novinářce malý kafe?

RŮŽIČKA
Espreso klasický bych moh.

ANTAL
Dej mi ten hrníček, prosím. Vezme si od Vojtěcha hrníček, udělá do něj kafe a podá ho
Hovorkové. Tady máte to picolo, Svatavo, prosím.

HOVORKOVÁ
Děkuji. Jste moc milý.

RŮŽIČKA
S ženskejma on to vždycky uměl Dušan, co?

HOVORKOVÁ
Pane řediteli. . . mohla bych se Vás zeptat. . . mohl byste mi. . . nějak přibližně alespoň
načrtnout. . . na co bych se měla připravit? Co je podstatou Plánovského výzkumu, v čem
je jeho přínos, že bude publikován v Nature?
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KRISTEK
Tak ještě mu ten článek nepřijali. . .

ANTAL
Já myslel, že ste se kvůli tomu sešla s Jonášem. . . už odpoledne. . . aby Vás uvedl do
problematiky. . .

HOVORKOVÁ
Jonáš mi vyprávěl o termitech. . . jak jsou slepí a využívaj chemický diverzity feromonů
ke značení cest. . . to mi přijde skvělý! A taky, že rozřezal na Guyáně pilou skoro sedm-
desátikilový termitiště a pak ho na vlastních zádech dovlek k džípu, aby ho na stanici
prozkoumal a jako první na světě v něm našel naklonovaný královny. Ona se totiž termití
královna umí sama naklonovat a tím zmohonásobit svou kolonii, víte to?

ANTAL
Slyšeli jsme o tom.

RŮŽIČKA
A že umí termitům vyndavat z hlavy mozek úplně nejlíp na světě Vám Jonáš neříkal?

HOVORKOVÁ
Říkal. Ale prej už to moc nedělá, že na to nemá čas. . . Víte, až natočím ten díl s Dušanem,
tak do dalšího si pozvu Jonáše. Už mi slíbil, že vezme do televize i nějaký menší termitiště,
což myslím, že je úplně úchvatnej nápad.

RŮŽIČKA
Tak vy tam nemáte asi ve studiu žádný kabely, že jo, tak já myslim, že termiti budou
hodně zajímavý. . . z diváckýho pohledu.

ANTAL k Jonášovi
Chápu to správně, že o Dušanově výzkumu jsi toho tady paní novinářce asi moc neřek,
co, Jonáši?

KRISTEK
Nevyšel na to čas. . . nějak.

ŠPAČEK
Já bych se paní novinářky kdyžtak ujal. . . po semináři.

ANTAL
Dobře Cyrile. Podívá se na hodinky. Neměli jsme už začít?

RŮŽIČKA
Těžko můžem začít, když nemáme speakera. Přibíhá Suchemá. V ruce má hrneček.

SUCHEMÁ
Promiňte, jdu asi pozdě.

KRISTEK
Tak pořád jsi tu před Bohumilem, ještě.

SUCHEMÁ
To znamená, že si stihnu udělat i kafe?

RŮŽIČKA bere jí hrneček z ruky
Picolo, Andělo?

SUCHEMÁ
Já myslela, že picolo neexistuje. . .
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RŮŽIČKA s vítězným úsměvem
Takže klasický espreso?

SUCHEMÁ
Hele na mně vodou šetřit nemusíte, Vojtěchu.

RŮŽIČKA
Čili lungo. Nebo spíš americano?

SUCHEMÁ vesele
Prostě hodně vody, hodně mlíka a hodně kafe samozřejmě.

RŮŽIČKA
Čili hodně všeho?

SUCHEMÁ
Hodně skoro všeho a bez cukru. Vojtěch mačká čudl a kafe se dává opět do pohybu.

ANTAL
Možná by bylo jednodušší, kdybys ty ženský nechal, ať si to kafe udělaj sami, Vojtěchu.

SUCHEMÁ bere si od Vojtěcha kafe a ochutná
Kdepak! Udělal mi to přesně jak jsem si to představovala. Jen trochu moc sladký.

HOVORKOVÁ
Slečno Suchemá, promiňte, Hovorková, připravuji o Vašem posledním článku Hyde Park
pro Českou televizi. . . Jsem moc ráda, že Vás poznávám. Vždycky mě to. . . skoro až hluboce
zasáhne, když potkám mladého vědce. . . nadějného. . . s budoucností. A ve Vašem případě
dokonce ženu. . . mladou vědkyni.

SUCHEMÁ
Já nejsem až zas tak. . . mladá.

ŠPAČEK
Vždyť jste ještě dítě, Andělo!

SUCHEMÁ
Je mi sedmadvacet.

KRISTEK
Tři na třetí, šťastné číslo, Andělo.

SUCHEMÁ
Tobě štěstí nepřinese, Jonáši.

ŠPAČEK
A mně je tři na čtvrtou – osmdesát jedna – no není to krásná náhoda?

KRISTEK
Je, profesore.

ŠPAČEK
Chtěl jsem se Vás zeptat, Jonáši. . .

KRISTEK
Netýká se to mravenčích juvenilních hormonů?

ŠPAČEK
Snad. . . později. . . Promiňte. Vojtěchu, nedáme si ještě kafe?

RŮŽIČKA
Jsou tu v šuplíku i nějaký miňonky. Zaujati kávou a sladkostmi se Špaček s Růžičkou na
nějakou dobu vytratí z diskuse, která se kupodivu stává více a více odbornou.
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HOVORKOVÁ
Andělo, myslíte, že bych tedy mohla. . .

SUCHEMÁ
Tak jestli máme ještě čas. . .

ANTAL
S Bohoušovou dochvilností. . . Jen se do toho pusťte, Andělo.

SUCHEMÁ k Hovorkové
A co by vás jako zajímalo?

HOVORKOVÁ
Řekněme. . . Co je. . . na vašem výzkumu nejpodstatnější? Nebo jinak: k jakým průlomovým
výsledkům jste s Dr. Plánovským došli?

SUCHEMÁ
Takže po mně chcete, abych začala tak nějak od konce, rozumím vám správně?

ANTAL
Andělo, nekomplikujte to. Není snad naší povinností jasně a srozumitelně vysvětlit kaž-
dému daňovému poplatníkovi, k čemu jeho peníze používáme? Řekněte to prostě nějak. . .
normálně.

SUCHEMÁ
Tak já nevim, mně nepřijde úplně normální vyprávět historku od pointy.

KRISTEK
Tak aspoň zkratkou, kdybys to nějak vzala.

SUCHEMÁ
Možná by vám spíš mohl Jonáš vyprávět o svým výzkumu. . . na termitech. To je jedna
zkratka za druhou.

HOVORKOVÁ
Jonáš mi toho už o termitech vyprávěl spoustu! On je. . . myslím, že jsme v našem pořadu
ještě neměli nikoho, kdo by byl schopen svůj výzkum tak srozumitelně a poutavě komuni-
kovat.

SUCHEMÁ
No tak super, tím je to asi vyřešený.

ANTAL
Zkusím to říct svými slovy, jestli vám do toho tedy můžu skočit, dámy. Vzpomínáte asi,
paní novinářko. . . myslím, že je to normální učivo střední školy, to si asi pamatujeme
všichni, živočich, náhodný živočich, občas zmutuje, no a ta mutace je buď dobrá, lépe
řečeno evolučně výhodná, čili organismus s takovouhle výhodnou mutací je reprodukčně
úspěšnější, že, a začne v populaci dominovat, no a když je ta mutace špatná, no tak nic,
takový organismy vychcípaj a hotovo. Přírodní výběr. Takhle nám to ve škole vysvětlovali.
Akorát drobnej problém je v tom, že jako kdo že zmutuje? Samec? Samice? Že by nějak
zmutovali oba naráz, identicky a v tu samou chvíli, to je samozřejmě statisticky vyloučený.
No jo, ale vo tom jsme se už ve škole neučili, s kym se jako bude ten správně zmutovanej
samec pářit? To můžeme mít supersamce jakýho chceme, když k němu nemáme samici.
Nebo i naopak – vezměte si samici, která produkuje evolučně vymakanější feromony –
nová chemie, cejtit je to z Dejvic až do Vysočan, ale k čemu je to takový samici dobrý,
když ještě neexistujou samci, který uměj tenhle feromon rozpoznat? Taková samice je
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zcela objektivně v evoluci mnohem dál než zbytek populace, pokročilejší, vyspělejší, ale
v reálným životě obecně, a z pohledu reprodukčního úspěchu obzvlášť, je jí to úplně k prdu.

HOVORKOVÁ
Chcete říct, že není úplně optimální bejt ve vývoji napřed? Bejt jako příliš chytrá samice,
kterou opožděný samci nejsou vůbec schopni ocenit?

ANTAL
Ocenit? Slovo „ocenitÿ jsem nepoužil. . . Ten mechanismus je. . . Jiný. Biologický. Chemický.
Ale principiálně je vaše shrnutí mého monologu docela výstižné, ano.

HOVORKOVÁ
Úplně jak kdybyste popsal můj úděl. Přesně tak se cítim i já.

SUCHEMÁ
Jako že se cítíte jako exemplář novýho druhu?

HOVORKOVÁ
To byla samozřejmě jenom metafora.

SUCHEMÁ
Aha. Tyhle metaforický příměry. . . Na to tu nejsme zvyklí. . .

HOVORKOVÁ
Dobře, tak zcela přízemně, copak vy se necítíte, že jste vůči okolní populaci tak trochu. . .
napřed?

SUCHEMÁ
Jako, že jsem obklopena tlupou blbců?

HOVORKOVÁ
Že jste nepochopena?

SUCHEMÁ
Ani ne.

KRISTEK
Tak ono tu, už jak říkal Dušan, až zas tak nejde o nějaké pochopení. . . Jediné, co je
z pohledu evoluce důležité, je reprodukční úspěch.

SUCHEMÁ
Chceš říct, že nejsem reprodukčně úspěšná, Jonáši?

KRISTEK
A jseš snad?

SUCHEMÁ
Že mi to říkáš zrovna ty.

HOVORKOVÁ
Takže si opravdu nemyslíte, že jste obklopena tlupou blbců?

SUCHEMÁ
Ne. Víte. . . já mám ráda lidi. Čímž myslím i muže. Přichází Plánovský se Šmídem, Plá-
novský si nese nějaké papíry a hrníček na kafe.

PLÁNOVSKÝ
Jsi milá Andělo. Nahrálas už moji prezentaci do notebooku, abych mohl rovnou začít?

SUCHEMÁ
Ne, nic jsi neříkal.
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PLÁNOVSKÝ
Posílal jsem ti ji přeci.

SUCHEMÁ
Přečetla jsem si ji. . . A opravila překlepy. . . a nepřesnosti. . .

PLÁNOVSKÝ
Aha. Takže ale. . . teď máš aktuální verzi jen ty.

SUCHEMÁ
Nahraju ti to tam. Odchází k počítači.

ANTAL
Ty si tykáš se svejma doktorandkama?

PLÁNOVSKÝ
No jasně, se všema. Voni, když maj tenhleten pocit. . . demokratickýho prostředí, tak jsou,
víš co. . . výkonnější.

KRISTEK
A nejsou pak i trochu moc samostatný?

ANTAL
Samostatnost podřízených je třeba podporovat. . . a odměňovat, co Bohouši?

PLÁNOVSKÝ
To v každým případě. Mimochodem, tohle je Dr. Šmíd. . . můj dávný spolužák. . . chodili
jsme spolu na výtvarku do Lidové školy umění. . . směje se.. . už je to skoro. . . čtyřicet let. . .

ŠMÍD podává ruku Antalovi
Adam Šmíd. Zabývám se strojovým překladem, teorií algoritmů. . . Potkal jsem Bohumila
minulý týden náhodou v Krymský, a když jsem se ho ptal, co dělá, rovnou mě pozval na
tenhle seminář. . . Snad to nevadí. . .?

ANTAL
Dušan Antal. Jistě. . . Snažíme se být otevřeni. . . všem, kteří projeví zájem o výsledky
našeho výzkumu. . . veřejnosti. . . akademické i prostě, každému nadšenci.

KRISTEK
Jonáš Kristek. Vy ale nejste nadšenec, že? Četl jsem s vámi nějaký rozhovor. . . v Babylonu?
Vy přeci taky pracujete na akademii?

ŠMÍD
V Ústavu teorie informace a automatizace, ano.

HOVORKOVÁ též se jde podat ruku Plánovskému
Svatava Hovorková. Taky bych se Vám ráda představila. Jsem ta novinářka z Hyde Parku
České televize, telefonovala Vám naše produkční.

PLÁNOVSKÝ
A dnes jste přišla osobně.

HOVORKOVÁ
Pár věcí mi ještě není jasných. . . hlavně. . . Co je tak převratného na Vašem výzkumu?

PLÁNOVSKÝ
Ptáte se mne na výsledky?

HOVORKOVÁ
Klidně začněte od začátku.
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PLÁNOVSKÝ
Děkuju. To je od Vás hezké. Směje se. Andělo, máš tam tu prezentaci už prosím nahra-
nou? Spusť to prosím. Druhej slajd. Čte: Změna komplikovaného sexuáního feromonového
komunikačního systému hmyzu vyžaduje koordinovanou změnu jak u samice produku-
jící feromon tak u samce, který jej příjímá a detekuje. Vznik nových druhů je obtížný.
K Hovorkové: Tomu rozumíte?

HOVORKOVÁ
Tohle mi tady ředitel, Prof. Antal, už vysvětloval, ano. Že když zmutuje samice, tak je
vlastně jedno jak dobře zmutuje, ale tím, že je zatím jediná zmutovaná a samci ještě zmu-
tovaný nejsou, tak že je ta samice úplně na okraji. Taková jako hodně chytrá outsiderka.

PLÁNOVSKÝ
Přesně tak. A my jsme ukázali, že. . . ta mutace určující novej druh může bejt ta úplně
nejjednodušší, že stačí změna jediný báze a máme ho – novej, lepší druh. K Suchemé:
Můžeš, Andělo, jedenáctej slajd? Zpět k Hovorkové: Takže tady to je. Pod sebou vidíte
genom dvou exemplářů. . . M, A, G, P, N, E – to jsou značky pro jednotlivý aminokyseliny
v DNA. Horní řádek je lišaj smrtihlav, kterej neumí ještě produkovat trienový, říkejme
tomu pokročilý feromony, pod ním je genom lišaje tabákovýho, kterej to už umí. Liší se
asi na padesáti místech, třeba hned na sedmým, máme tu jednou T a jednou N. Kdyby
bylo opravdu nutný změnit všech padesát písmen a přesně tímhle daným způsobem –
to bychom asi mohli sotva věřit, že se to matce přírodě podaří udělat dvakrát za sebou
identicky. . . vždyť těch možností by bylo dvacet na padesátou. . . na každé z těch padesáti
míst může dát jedno ze dvaceti písmen, neboli jednu ze dvaceti aminokyselin. Jenomže to
potřeba není. Z těch aminokyselin stačí změnit jen jednu jedinou! Vidíte tu hvězdičku na
pozici 224? To je to podstatné místo. Stačí přesně tam přehodit A za I, a máme lišaje,
kterej umí produkovat přesně ty trienový feromony, který potřebujem. A protože vše závisí
na nejjednodušší mutaci, na mutaci jediný báze, tak je dosti pravděpodobný, že se taková
mutace může v průběhu času zopakovat. A že se pro tu Vaši hodně chytrou samici, smím-li
se vrátit k tomu Vašemu příkladu, časem urodí identicky zmutovanej samec, kterej ty její
kvality bude schopen rozpoznat a společně budou najednou evolučně mnohem úspěšnější
nežli zbytek původní populace.

HOVORKOVÁ
Takže ta outsiderka bude najednou ze všech nejlepší? A ti, co byli dosud na výsluní si už
ani neškrtnou?

ANTAL
Vy jste se s tím příběhem nějak ztotožnila. Směje se.

PLÁNOVSKÝ
Přesně tak. Já ten náš výzkum shrnuji biblickým: „Mnozí pak první budou poslední a
poslední první.ÿ

HOVORKOVÁ
To je ale ohromnej výsledek!

PLÁNOVSKÝ
Jsem rád, že to tak vidíte. Takže. . . dám si kafe a začnu s přednáškou už doopravdy.
Andělo? Udělala bys mi kafe, prosím?
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II. DĚJSTVÍ – PRAHA, DEJVICE, DOMA U PLÁNOVSKÝCH, 28.LISTOPADU 2016

Osamělý jezdec nyní cválá v dunách Nevadské pouště, samozřejmě z profilu a ještě samozřejměji na
běžeckém pásu firmy Kettler. Nad jeho hlavou se vznáší monstrance velryby na provázku jak kdyby
byla naplněna lehkým plynem, héliem, například. Několik snědých mužů ve flanelovách hábitech
háže bělostnými hliníkovými lopatami písek Nevadské pouště na pás, snědé ženy pak pás polívají
nilskou vodou v barvě Bikavy. Od běloušových kopyt (kůň je totiž běloušem) se tak střídavě odráží
zářící zrnka písku a temné kapky nilského bahna – asi tak jako den a noc. Osamělý jezdec má pod
pravou paží dřevěné turnajové kopí, připravem k útoku ho svírá dlaní. . . snad myslí na svou paní. . .
která ve stejnou chvíli šuká po kuchyni z časopisu „Moderní bytÿ. Ačkoliv doma a ačkoliv připravuje
palačinky s malinovou rozhudou, tak je elegantní až do té míry, že má na nohou krokodýlí lodičky od
Manola Blahnika (k takové svátosti se prosím není možno chovat jako k rekvizitě, nechť si tyhle boty
nosí Martina po představení domů a po derniéře ať se stanou součástí jejího botníku, přeci nebudou
někde osaměle hnít!). Velký černý, ale subtilní jídelní stůl Arper doplňují kožené židle na kovových
podnožích a ve stejné barvě i atraktivní svítidlo Viabizzuno Peled od Antonia Aroly. Aby prostor
nevypadal příliš studeně, dopřáli mu jeho majitelé v hojné míře dýhovaný nábytek s výraznou kresbou
amerického ořechu, který jej nejen opticky zahřívá, ale celý byt i pohledově sjednocuje. Dokonale
vyvážený celek dotváří už jen bílá litá pryskyřičná podlaha. Přichází Plánovský a nezouvá se.

PLÁNOVSKÁ
Si už tady?

PLÁNOVSKÝ
Co by sis tak představovala, že ti na takovejdle dotaz odpovím?

PLÁNOVSKÁ
Ideální, kdybys mlčel.

PLÁNOVSKÝ
Přines jsem večeři. Palak paneer, dal, raitu, sabji. . . nějaký kari.

PLÁNOVSKÁ
Máš toho tak pro pět lidí. . . Teď jí to dojde. Tys někoho pozval?

PLÁNOVSKÝ
Adama.

PLÁNOVSKÁ
Jakýho Adama?

PLÁNOVSKÝ
Adama Šmída, jsem ti řikal, že jsem ho potkal v Zenitu minulej tejden. Je to můj kamoš
víc než třicet let.

PLÁNOVSKÁ
Kdybych si měla pamatovat jména všech tvejch kolegů a spolužáků, vo kterejch si mi kdy
vyprávěl, žes je někde potkal. . .

PLÁNOVSKÝ
Přijde o půl devátý.
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PLÁNOVSKÁ
Chceš říct, že tu je za pět minut?

PLÁNOVSKÝ
Tak chtěla bys na něj radši čekat s jídlem hodinu nebo ty nemáš hlad? Ani to nebudeme
muset vohřívat. . .

PLÁNOVSKÁ bere si od něj průsvitné igelitky s jídlem
Dej to sem. A votevři aspoň lahev vína. Připravuje talíře, vybaluje jídlo z tašek, zapaluje
svíčky a vůbec podniká různé kroky směřující k zútulnění poněkud odtažitě nevlídného
prostoru.

PLÁNOVSKÝ
Nezeptáš se ani, jak mi to dneska dopadlo?

PLÁNOVSKÁ
Co?

PLÁNOVSKÝ
Měl jsem seminář.

PLÁNOVSKÁ
To máš pořád, ne?

PLÁNOVSKÝ
Jo. . . Vytáhne špunt z lahve. A co ty?

PLÁNOVSKÁ
Prodala jsem čtyři kuchyně a koupila si jedny boty.

PLÁNOVSKÝ ironicky
Takže jsi dneska finančně na nule?

PLÁNOVSKÁ
S nulou na účtě končíš v týhle rodině leda ty.

PLÁNOVSKÝ
V lepším případě, že jo. . . Zazvoní zvonek.

PLÁNOVSKÁ
Tak jo, teď se můžeš předvíst.

PLÁNOVSKÝ
Jdu otevřít. Plánovský odchází, Plánovská ještě drobně upravuje detaily a nalévá víno.
Plánovský se Šmídem přichází v družném hovoru. Oba mají na nohou slušivé polobotky,
v tomhle bytě se nezouvá nikdo. Jo, kamaráde, to neni jak u Vás, že tvým jediným a
nejlepším spolupracovníkem je počítač. . . my pracujeme s lidma. Třeba dneska mi jedna
má laborantka přinesla jakýsi prohlášení, že nehodlá dál pracovat na genovym výzkumu
– že jako z etickejch důvodů.

PLÁNOVSKÁ
Jako výpověď ti přinesla?

PLÁNOVSKÝ
Právě, že ne. To jsem jí hned řek, že když se jí to nelíbí, tak může jít, rovnou, samozřejmě,
ale to vona nechce. Má smlouvu na dobu neurčitou, čili vona chce dál pracovat, svědomitě
plnit všechny svěřené úkoly, akorát, že z etickejch důvodů nebude pracovat s genetickym
materiálem.
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ŠMÍD
Ale vždyť ty v tom svym oddělení nic jinýho neděláš, ne, než genetiku?

PLÁNOVSKÝ
Přesně tak.

ŠMÍD
Takže vona teď bude co jako? Co jako může dělat, co jí ty její etický standardy dovolej?

PLÁNOVSKÝ
Těžko říct. . . Jsem se to z ní snažil dostat, nějak, abych zjistil, co je pro ni ještě přípustný.
Ale že by v tom holka byla zrovna konzistentní. . . to se říct nedá. Představ si, že má
dvě děti. Takže tyhle zcela náhodný, nekontrolovatelný experimenty, dokonce s vlastním
genomem, podstupuje. . . Smíchá svou genetickou informaci s genomem chlápka, kterýho si
vybrala podle nějaký naprosto irelevatní heuristiky, šarlatánka, podle pižmatu nebo co já
vim, nejspíš i dobrovolně a pak má etickej problém s tim, že má udělat CRISPR a zaměnit
v templátu kontrolovaně jednu aminokyselinovou bázi za druhou. To prostě. . . nepochopíš,
takovoudle ženskou!

PLÁNOVSKÁ
A tys jí to takhle řekl, předpokládám, všechno.

PLÁNOVSKÝ
No jasně.

PLÁNOVSKÁ
Tos jí to teda nandal.

ŠMÍD
No ne, ale je v tom hluboká logika, já s Bohumilem úplně souhlasím. Sám proto nemám
děti, přijde mi to. . . absurdní. . . smíchat dva genomy. . . bez jakýkoliv kontroly. . . mícháš
to jak v šejkru. . . jak malibu s jahodama. . . Pauza. Co vy vůbec vlastně? Už víte jak to
chcete řešit? S dětma. . . myslím – s reprodukcí. K Plánovské: Promiňte, nepředstavil jsem
se. Adam Šmíd.

PLÁNOVSKÁ
Božidara Plánovská.

ŠMÍD
Chodil jsem s Vaším mužem kdysi do výtvarky. . . minulý týden jsme se úplně náhodou
potkali v Krymský. . . a dnes jsem byl na jeho přednášce. . . Fascinující. Chtěl jsem ho pozvat
na pivo. . . říkal, že vaří skvělou indii, každý čtvrtek. . . pozval mne. Vyndá z tašky lahev.
Přinesl jsem lahev bílého. Porta Bohemica. Autentické víno, žádná chemie, minimální síra,
žádné přidané kvasinky, spontánní kvašení. . .

PLÁNOVSKÁ
Nekontrolované kvašení?

ŠMÍD
Dostala jste mne! K Plánovskému: Máš rychlou ženu, Bohumile.

PLÁNOVSKÝ k Plánovské
Adam se zabývá umělou inteligencí. . . strojovým překladem. Ve svém oboru je. . . kapacita.

ŠMÍD
Bohouš trochu přehání. . . S Bohumilem se nemůžu rovnat v žádném případě, vědců jako
on, se v Čechách narodilo. . . spočítala byste je na jedné ruce. Wichterle, Holý, akademik
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Čech, Heyrovský. . .
PLÁNOVSKÝ

Spíš Šorm než Heyrovský.
ŠMÍD

Takže to máme pět. Jak říkám. A navíc náš obor – matematická lingvistika – není zrovna
na výsluní, už nějakou dobu. Naše naděje, že nalezneme klíč k tajemství života a zrození,
vkládáme dnes téměř výlučně v biochemii a genetika je opravdovou královnou současné
vědy.

PLÁNOVSKÁ
Jo. . . Mám jednu takovou opravdovou královnu doma. . . Za manžela. Už skoro dvacet let. . .
Co Mílo? Ale zpátky k debatě o našich reprodukčních plánech, když už jste s tím tak citlivě
začal, Adame. . .

ŠMÍD
Byla to jen řečnická figura. . .

PLÁNOVSKÁ
Bohumil to má přesně promyšlený, on vám to vysvětlí.

PLÁNOVSKÝ
Naliju víno, ano?

PLÁNOVSKÁ
No tak, je to tvůj velkej projekt, nechceš ho snad popsat, kolegovi?

ŠMÍD
Upřímně řečeno by mě opravdu zajímalo, jakou cestou se v tomto směru. . . ubírají tvé
myšlenky, Bohouši.

PLÁNOVSKÁ
To nejsou žádný myšlenky, to je pečlivě připravenej plán. Bohumil má svý spermie i moje
vajíčka zamražený, v práci. Sekvencoval genom nás obou a začal experimentovat s embryi.
Vytvořil jich už desítky, teď už musí jen jedno vybrat, abych ho odnosila. Mimo týhle fáze
zvládá všechny ostatní sám. Směje se.

ŠMÍD
Včetně případný genetický manipulace?

PLÁNOVSKÝ
Je to pořád to samý, octomilka, kvasinka nebo člověk, do plazmidu vložíš přesně to, co
potřebuješ a máš to tam.

ŠMÍD
Takže. . . žádný náhodný mixování, žádný děti s genetickejma vadama. . .

PLÁNOVSKÁ
Žádnej zbytečnej únavnej sex. . .

PLÁNOVSKÝ
Naše děti prostě zděděj vždycky to lepší z nás dvou.

ŠMÍD
Jako tvůj analytickej úsudek a. . . upřímnost tvý ženy?

PLÁNOVSKÁ
Považujete upřímnost za pozitivní vlastnost?
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ŠMÍD
Jednoznačně.

PLÁNOVSKÁ
Tak na to bychom se měli napít.

PLÁNOVSKÝ
Pokud se můžu přidat. . . Ťukají si.

ŠMÍD pořád má vlastně v ruce ten Müller Thurgau ze Žernosek
A co ta moje lahev? Je vychlazená i. . .

PLÁNOVSKÁ
Nechte ji normálně na stole. . . Míla ji hned otevře. A sednem si ne? S téměř neznatelnou
ironií: Že bysme vyzkoušeli, jak to vaření vyšlo Mílovi, dneska.

PLÁNOVSKÝ
Nechávám si tu indii vozit na ústav z Curry Housu.

ŠMÍD zasměje se, chvíli se dívá Plánovskému do očí
Curry House je dobrá volba. . .

PLÁNOVSKÁ
Indie z Curry Housu a pak červená Dunhillka na balkóně, to je náš každodenní přístav
večerní pohody.

ŠMÍD
Vy kouříte ještě?! No to je nádhera!

PLÁNOVSKÁ
Jo. Ale nejdčív se chci určitě najíst. Sedne si. K Plánovskému, který se snaží naběračkou
rozdat jídlo z mističek: Prosím tě nech to, ať si každej vezme, co chce.

PLÁNOVSKÝ sedá si
Tak dobrou chuť.

ŠMÍD
Dobrou chuť. Všichni jedí. Tiché mlaskání přerušuje jen občasný svist vidliček.

PLÁNOVSKÁ
Se nějak vrtíte, Adame. . . Nechutná vám?

ŠMÍD
Kdepak, je to vynikající.

PLÁNOVSKÝ
Vážně sebou strašně meleš, Adame.

ŠMÍD
Mám nějakou vyrážku kožní. . . neni to asi téma k večeři. . . promiňte. A vzal jsem si nový
kalhoty, že jdu na návštěvu. . . jsou nějaký kousavý, no. . .

PLÁNOVSKÁ
To spíš bude tou židlí, na který sedíte, říkám Mílovi pořád, že to polstrování je strašně
nepříjemný. . . kousavý. . . ať s tim něco dělá. Vás určitě kouše židle, přes kalhoty.

PLÁNOVSKÝ
Tak to teď sotva rozřešíme. . . tuhle záhadu. . . vždyť jsou to identický. . . receptory. . . který
indikujou to kousání. Jak jako teď asi Adam rozliší, jestli ho koušou kalhoty nebo to
polstrování?
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ŠMÍD
Jaký receptory?

PLÁNOVSKÁ
Prdel asi myslí, Míla, mám ten pocit.

ŠMÍD
Tak, že mě koušou kalhoty, to vím už co jsem k vám vyrazil.

PLÁNOVSKÝ k Plánovské
No právě. A co se změnilo, když si sednul na naši židli? Nic.

PLÁNOVSKÁ
Jako že nespravedlivě obviňuju tu tvou židli, chceš mi říct?

ŠMÍD
Tak můžu si dát ruce pod zadek, třeba. Tim by se ta židle neutralizovala. . .

PLÁNOVSKÁ
A jak budete jíst?

ŠMÍD
Jsem si chtěl dát pauzu. Zrovna.

PLÁNOVSKÝ
A jsme tam, kde jsme byli. Zase cejtíš Adame jen ty kalhoty kousavý. Vo židli nevíš nic.
Když ji máš rukama vodstíněnou.

PLÁNOVSKÁ
A rukama myslíš, že nic necejtí, Adam? Když má ty ruce pod zadkem, tak už ho koušou
i dlaně, že jo.

PLÁNOVSKÝ
Tak proč si je tam strkal?

ŠMÍD
Abych ti dokázal přeci, že kouše i ta židle, ne?

PLÁNOVSKÝ
Takže ty jseš na taky její straně?

ŠMÍD
Nepůjdeme si zakouřit? Pauza.

PLÁNOVSKÁ
Tak co ten dnešní seminář, Mílo?

PLÁNOVSKÝ
Nevypadalas, že tě to nějak extra zajímá. . .

ŠMÍD
Mně to teda přišlo. . . úžasný. . . vlastně. . . chtěl jsem tě Bohouši poprosit. . . dostal jsem
cestou k vám v tramvaji takovej nápad. . . víš, když jsem viděl ty řetězce aminokyselin,
který jsi nám ukazoval ve svý přednášce. . . dvacet různejch aminokyselin, který kóduješ
dvaceti různejma písmenama, je to tak?

PLÁNOVSKÝ
Přesně. Co s nima?

ŠMÍD
Přišlo mi to. . . jako. . . jako umělej jazyk. . . výtvor umělý inteligence. . .
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PLÁNOVSKÝ
Chceš naznačit, že je v pořadí aminokyselin v genomu nějaká závislost. . . nějaký skrytý
řád?

ŠMÍD
Možná víc než to. . . Myslím, že by stálo za to zjistit, zda-li není v genomu zakódován
nějaký. . . vzkaz.

PLÁNOVSKÝ
Teď ti úplně nerozumím, Adame.

PLÁNOVSKÁ
Chce ti říct, aby sis genom představil jako text a začal ho zkoumat jako v Šifře mistra
Leonarda, čemu nerozumíš Mílo?

PLÁNOVSKÝ
Šifra mistra Leonarda je úplná kravina, Božidaro. Něco jako. . . krásná literatura. . . Best-
seller. Se prodalo osmdesát miliónů výtisků Šifry mistra Leonarda, tak to snad dostatečně
vysvětluje, co to musí bejt za blbost.

ŠMÍD
Znáš Ilju Ripse, Bohouši?

PLÁNOVSKÝ
Nemám ponětí.

ŠMÍD
Lidi ho znaj, lotyšskej Žid, v šedesátym devátym se pokusil v Tallinu upálit na protest
proti okupaci Československa, zachránili ho, nějakej čas byl v blázinci, nakonec ho Rusáci
přeci jen pustili do Izraele. . . Jeden z nejlepších matematiků dvacátýho století, dostal Er-
dösovu cenu. . . V devadesátejch letech se začal zabejvat Tórou a skrytejma zakódovanejma
vzkazama v ní. . . Dosáhl pozoruhodnejch výsledků, jasně, jsou lidi, co to zpochybňujou. . .
Myslím, že udělal jedinou chybu – že se zabejval knihou Genesis – to je přeci druhotnej
zdroj informace – kdo ví co Mojžíš slyšel a co si z toho zapamatoval. Rips se měl věnovat
přímo lidskýmu genomu – to je evidentně primární pramen, prvotní text, kterej definuje
naši existenci.

PLÁNOVSKÝ
Tobě přeskočilo, Adame. Úplně ti snad. . . jeblo. Promiň.

PLÁNOVSKÁ
Ale úplně nelogicky to nezní, Mílo.

PLÁNOVSKÝ
Cože?

PLÁNOVSKÁ
Pokud existuje nějakej vzkaz od bytosti či bytostí, který nás stvořili, tak určitě v genomu.
Pokud v genomu nic neni, tak neni nikde nic a je to tim vyřízený. Čili mně osobně přijde
logický se na ten genom mrknout. Zní to jako regulérní, legitimní problém.

ŠMÍD
Děkuji Vám, Božidaro.

PLÁNOVSKÁ
Rádo se stalo, Adame.
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PLÁNOVSKÝ
Vy dva se nevidíte dneska poprvé, že ne?

PLÁNOVSKÁ
Vidíš, že umíš bejt vtipnej, když chceš, Mílo.

PLÁNOVSKÝ
Je to úplnej absurdní nesmyslnej. . . nesmysl! Co mi to tu vyprávíte?

ŠMÍD
Tak jestli je to nesmysl, tak. . . dokažme to prostě. Dej mi jádro genomu. . . nějakou část,
která je více méně společná všem živejm organismům.. . která zodpovídá za základní lát-
kový přeměny. . . můžeš mi ji dát? Nebo je to nějakej problém?

PLÁNOVSKÝ
Neni to problém.

ŠMÍD
No tak vidiš. Pošleš mi to zítra mailem?

PLÁNOVSKÝ
Klidně.

ŠMÍD
Tváříš se dost povýšeně.

PLÁNOVSKÝ
Chceš zabít čas totální kravinou, tak nevim, jak se mám tvářit. . .

ŠMÍD
Tak je to můj čas. . . a z metodologickýho pohledu to bude zajímavý v každým případě. . .
proces hledání. . .

PLÁNOVSKÝ
Jo. Jak říká Konfucius: Je težký najít černou kočku v temný místnosti. Obzvlášť, když
tam není.

ŠMÍD směje se
Přesně tak, Bohouši. Je to výzva.

PLÁNOVSKÁ
A půjdem si teď konečně zakouřit?

ŠMÍD
Já mám šílenou chuť na cigaretu! Jdeme na balkon.

PLÁNOVSKÝ k Adamovi
Otevřu to tvoje víno a přijdu za váma.

22



III. DĚJSTVÍ – PRAHA, ÚSTAV CHEMICKÉ EKOLOGIE, 1.PROSINCE 2016

V kanceláři Plánovského. Police plné pštrosích vajec, Plánovský za počítačem. Přichází astrofyzik
Řehoř.

ŘEHOŘ
Servus Bohumile, promiň, že tě ruším, šel jsem okolo jen, a tak jsem si řikal. . .

PLÁNOVSKÝ
Že zajdeš na kafe?

ŘEHOŘ
To taky. Ale hlavně jsem ti chtěl gratulovat k tomu článku vysvětlujícímu genetickou
evoluci lišajů. Je to průlomovej výsledek. Neříkám rovnou na Nobelovku. . . Ale neřikám
to jen proto, že to nechci zakřiknout. Směje se. A omlouvám se, že jsem nepřišel na tvůj
seminář. Byla zrovna pouť ve Skocích. . . znáš to tam? Panenka Skákavá je od tam, do
kostela Navštívení Pany Marie ve Skocích by sis opravdu měl zajít. . .

PLÁNOVSKÝ
Že zrovna ty se raduješ z toho, že jsem našel další argument podporující evoluční teorii.
Neměl bys zrovna ty bejt kreacionista?

ŘEHOŘ
No jasně. A hlavně bych měl stále ještě věřit Kepplerovi, kterej z biblickejch údajů vy-
početl, že svět byl stvořen v neděli 27. dubna 3877 před Kristem v šest hodin ráno.

PLÁNOVSKÝ
Nevim. Mě ten tvůj přístup přijde dost. . . selektivní. Viděl jsem tě tuhle s Dukou v tele-
vizi. . . a když jsem tě poslouchal. . . říkal jsem si, co to jako je? Víš co, když věříš, že chlápek
chodí po vodě jak vodoměrka a když se dost naprochází, tak tu vodu ještě promění ve
víno, já nevim, mně to celý přijde jak víla Amálka nebo Křemílek a Vochomůrka. . . jestli
bychom tě vlastně neměli vyloučit z toho našeho spolku Sisyfos.

ŘEHOŘ vesele
Tak sotva mě můžeš vyloučit ze spolku, kterej jsem si sám založil, to jsou lehký počty,
Bohouši, vo tom jsme se už bavili několikrát. Ale dobře, že o tom mluvíš, přinesl jsem
pozvánku na mručící schůzi Komitétu, tříkrálovou, málem bych na to zapomněl, musíme
probrat návrhy na Bludnej balvan, sešlo se mi jich už skoro 120. A žádný troškaři – jedna
perla pavědy vedle druhý.

PLÁNOVSKÝ směje se a vytahuje ze šuplíku tenkou složku a dává ji Řehořovi
Jo, jo, je to čím dál lepší. Koukni na tohle. Znáš to?

ŘEHOŘ
Nevim. Co to je? Čte: Prof. Jiří Militký, Technická univerzita v Liberci, vedoucí katedry
textilních materiálů. K Plánovskému: Vypadá to jako normální vědeckej článek.

PLÁNOVSKÝ
Ty nejlepší místa jsem ti tam zatrhnul zvýrazňovačem.

ŘEHOŘ otevře studii a čte
Barierní textilie se zvýšeným komfortem odolné vůči elektromagnetickému záření. Pod-
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pořeno Ministerstvem průmyslu ČR. K Plánovskému: Čili veřejná univerzita vyvíjí s pod-
porou ministerstva hadry, co by se ti hodily, kdyby tě někdo omylem zavřel do mikrovlnky?

PLÁNOVSKÝ
Přesně tak, trička chránící před elektrosmogem. A taky slipy, samozřejmě.

ŘEHOŘ listuje ve studii
No jo. . . Tady to vidím. Slipy chrání biologickou mužnost při používání mobilního tele-
fonu. . . Tak ještě že tohle se mě už netýká. Směje se. Přichází ředitel.

ANTAL
No jo, vždyť ty přeci nemáš mobil, že jo. Též se směje. Jak se máš, Jirko?

ŘEHOŘ
To víš, boj proti šarlatánům je bez konce!

ANTAL
Hele a proč nevyráběj z tý bariérní látky kapsy u kalhot, proč rovnou slipy? Copak někdo
nosí mobil ve slipech?

PLÁNOVSKÝ
Kapsy už z ní vyráběli. Jak myslíš ale, že to dopadne, když do takový kapsy strčíš mobil?

ŘEHOŘ směje se čím dál víc
Počkej. . . to si děláš legraci. To jako v tom Liberci vážně vyrobili kalhoty s kapsama
z bariérní látky, jen proto, aby zjistili, že když do takový kapsy strčíš mobil, tak se ti
nikdo nedovolá?

PLÁNOVSKÝ
200 kusů jich ušili! Kalhot s kapsama, jak krteček. . . Jirko, týdle partě to musíte dát! Větší
pakárnu než elekrosmog a slipy proti němu nevymyslíš. . . snad leda chemtrails.

ANTAL
Počkej, mám taky slušnej úlovek, kvůli němu jsem přišel, abych ti ho, Jirko, ukázal.
Vytáhne iPad a začne kolegům ukazoval jednotlivé webové stránky. Vysoká škola ekono-
mická, Fakulta mezinárodních vztahů, katedra politologie, sleduj, tady, témata diplomo-
vejch prací, jo a tady nějakej docent Prorok, to je nomen omen, co? . . .vypsal diplomku na
téma „Exopolitika a problém bezpečnosti v 21. stoletíÿ a normálně ňákej student ji tam
obhájil. Rozumíš, teď je to inženýr. . . vysokoškolsky vzdělanej exopolitik.

ŘEHOŘ
Počkej. . . co to je. . . exopolitika?

ANTAL
No přece politika vůči mimozemskejm civilizacím.

PLÁNOVSKÝ
To si děláš srandu, Dušane.

ANTAL čte
Vesmír obsahuje vysoce organizovanou interplanetární, intergalaktickou a mnohorozměr-
nou kosmickou inteligentní společnost, která ovšem ZATÍM drží lidstvo v záměrné ka-
ranténě. Jaká bude politická reakce lidstva až mu bude nabídnuto začlenění do Vesmírné
společnosti? Je nejvyšší čas tuto nejaktuálnější politickou otázku dneška analyzovat ve vší
její naléhavosti.

PLÁNOVSKÝ
Tak tomu říkám okna vesmíru dokořán.
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ŘEHOŘ
Prosím tě, Bohouši.

ANTAL
Dobrý, co?

ŘEHOŘ
Vysoká škola ekonomická jede. . .

ANTAL
Mohlo by to dát aspoň na stříbrnej bludnej balvan? Co, Jirko?

ŘEHOŘ
Přijdete na tu schůzi Komitétu?

ANTAL
Hele, a co inverzní astrologie?

PLÁNOVSKÝ
To je zas co?

ANTAL
Určování postavení hvězd a planet podle toho, co se kdy který celebritě stalo. Potřebuješ
jen datum narození a podrobnej životopis. Ušetří se tím spousta peněz za počítače, na kte-
rejch bys jinak musel všechny ty vesmírný dráhy počítat. Třeba konjunce Marsu s Venuší
určuješ podle Slováčka s Patrasovou, na nebe se nemusíš ani podívat, stačí když sleduješ
Rytmus života.

ŘEHOŘ
Inverzní astrologové dostali Bludnej balvan už někdy 2006. . . nebo tak nějak. Baudyš a
tahle parta.

ANTAL
Aha, tak to je škoda.

ŘEHOŘ
Já jdu kluci. Uvidíme se v lednu, jo?

PLÁNOVSKÝ
A neřikals, žes přišel na kafe, Jirko?

ŘEHOŘ
Tak. . . chtěl jsem jít ještě k Salvátorovi na mši svatou.

ANTAL
Udělám ti to kafe. Antal jde připravit kávu. Řehoř si zase sedne. Ozve se zaklepání. Ze
dveří vykoukne trochu nesměle Šmíd.

ŠMÍD
Já asi. . . přijdu pozdějc.

PLÁNOVSKÝ
Ne, pojď dál, Adame.

ŠMÍD
Je tady se mnou i Božidara. . . Byli jsme spolu na obědě. . . Zajímala se. . . jak jsem pokročil
s dekódováním genomu.

PLÁNOVSKÁ
Odpad mi jeden zákazník. . . zavolala jsem Adamovi a on byl tak milý, že mne vzal na
oběd. Byli jsme v tý slovinský restauraci vedle Veverků, je to tam vážně skvělý. Tak jsem
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ho na oplátku pozvala na kafe.
PLÁNOVSKÝ

Jsi ho k nám na ústav pozvala na kafe?
PLÁNOVSKÁ

Když už jsem byla v Dejvicích. . . Vždyť je Adam tvůj kamarád, ne? Nebo nemáš radost?
PLÁNOVSKÝ

Ne, to ne. Zalekne se dvojznačnosti své odpovědi. Teda chci říct, že mám. Samozřejmě.
ŘEHOŘ k Šmídovi

Sekvencujete genom? Spolupracujete s Bohumilem na tom jeho slavném lišajím projektu?
Řehoř, promiňte, jsem astrofyzik.

ŠMÍD
Znám vás z televize. Adam Šmíd, zabývám se matematickou lingvistikou.

ANTAL přinese Řehořovi kafe
Tady máš to kafe, Jirko.

PLÁNOVSKÁ
Uděláte nám ještě dvě, Dušane, prosím?

ANTAL
Jo. . . Přichází Suchemá. Vám taky, Andělo?

SUCHEMÁ
Děkuju, už jsem měla.

PLÁNOVSKÁ
Tak řekni jim to už, Adame! Nenatahuj to!

PLÁNOVSKÝ
Vy dva si tykáte?

ŠMÍD
Dali jsme si k obědu nějakou graševinu. . .

PLÁNOVSKÝ k Plánovské
Takže ty začínáš pít už v poledne?

PLÁNOVSKÁ k Plánovskému
Jseš dneska nějakej bloklej, ne? Poslouchej radši, na co Adam přišel.

ŠMÍD
Nevím, jestli se to hodí. . . teď a tady. . . ale. . . Genom je dost slabej kód. V tom kousku, cos
mi poslal mailem, je toho zakódovanýho docela hodně. . . Kupodivu normálně řecky, žádná
hebrejština, aramejština nebo kanánština. . . Třeba v úseku, cos ukazoval na přednášce,
jsem našel vzkaz „Mnozí pak první budou poslední, a poslední první.ÿ

ŘEHOŘ automaticky
Matouš devatenáct třicet.

ŠMÍD
Přesně tak.

PLÁNOVSKÁ
To je síla, co?

ANTAL přinese Plánovské a Šmídovi kafe
Můžete mi to nějak vysvětlit?
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PLÁNOVSKÁ
Je to jednoduchý jako facka. V genomu jsou zakódovaný Boží vzkazy a tady Adam jich
už pěknejch pár vyluštil. Možná je v genomu zakódovaná celá Bible. . . a kdo ví, co ještě.

ŘEHOŘ teprve teď mu to dojde, až se z toho při pití zakucká
Počkejte. Vy hledáte vzkazy zašifrované v lidském genomu, kolego?

ŠMÍD
Zatím v genomu lišaje smrtihlava, ale ano, s lidským genomem chci začít příští týden.

ŘEHOŘ
To je ovšem. . . Fenomenální! Myslím, že jste. . . Myslím, že Bludný balvan za letošní rok
nemůže patřit nikomu jinému než Vám! Ten váš výzkum je vyšinutější než celá inverzní
astrologie. A to jste říkal, že jste matematik?

ŠMÍD
Můžu vám ukázat statistické testy, jestli vás to zajímá. Když mne pozvete na schůzi toho
vašeho spolku, udělám vám přednášku rovnou tam.

ŘEHOŘ
Vy byste přišel na zasedání komitétu strašlivého Sisyfa?

ŠMÍD
Moc rád, doktore.

ANTAL
Taky bych se rád podíval na tu statistiku. . .

ŠMÍD položí papír na stůl
Tady to je. Všechny smysluplný výroky, který jsem našel, jejich překlady do češtiny a
odpovídající p-value. Položí papír na stůl a všichni se mu dívají přes rameno.

ŘEHOŘ
Jsou to citáty z Novýho zákona, alespoň těch prvních pár.

SUCHEMÁ
Co ten předposlední?

ANTAL
To vypadá jako. . .

PLÁNOVSKÝ
Jako návod, jak manipulovat genom.

PLÁNOVSKÁ
No není to skvělý? Adam si to taky myslí. Tvůrce nám radí, jak se vylepšit, jak vytvořit
člověka 2.0, prostě update lidstva, nebo tak.

ANTAL
Proč by to dělal? Proč by nás nevytvořil rovnou pořádně? Kdyby nás teda hypoteticky
vytvářel. . .

ŠMÍD
To je jak kdybyste se ptal, proč nenapíšou třeba Windows rovnou pořádně.

ŘEHOŘ
Srovnáváte Boží dílo s operačním programem?

PLÁNOVSKÁ
A není to fuk? Prostě vyzkoušíme ten jeho návod a uvidíme. Tys říkal přeci, Mílo, že umíš
libovolně zaměnit ty písmenka v genomu. . . říkal jsi to, ne?
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PLÁNOVSKÝ
Jo, to neni problém.

ŘEHOŘ
Rouháš se, Bohumile.

ŠMÍD
Jak se rouhá? Říká, že umí změnit genom, technicky, tak co do toho motáte tyhlety
kategorie, morální?

SUCHEMÁ
Mně to se to ale. . . taky nezdá.

ANTAL
Etickej panel ti Bohumile manipulovat lidskej genom nedovolí, to je ti jasný, doufám.

ŠMÍD
Kdo mluví vo lidským genomu? Zmutuj podle toho návodu normálně genom octomilky,
to je přeci standardní postup.

PLÁNOVSKÝ
Adame. . .

ŠMÍD
Co? Chceš říct, že nejsi zvyklej, aby ti někdo říkal, co máš dělat?

PLÁNOVSKÝ
V laboratoři na to zvyklej nejsem, ne. . .

PLÁNOVSKÁ
Chceš tím něco naznačit, Mílo? Jako, že já tě doma. . .

PLÁNOVSKÝ skočí ji do řeči
Nechci tím naznačit vůbec nic.

ŠMÍD
Copak tě vůbec nezajímá, co z toho vzejde? Jestli je to celý nesmysl, dozvíme se to za pár
dnů, tak o co jde?

ŘEHOŘ
Bohumile, chceš měnit genom podle toho, co ti poradí nějaký. . . lingvista a Tvoje vlastní
žena? Chceš pracovat bez jakýkoliv vědecký hypotézy? Prostě ad hoc? Zahráváš si se svou
pověstí.

ŠMÍD
Zahrává si maximálně s nějakejma octomilkama, s jakou pověstí?

SUCHEMÁ
Bohumile, nedělej to. Já. . . je divný jak na tebe tlačí. . . tenhleten tvůj. . . kamarád.

PLÁNOVSKÁ
Vy tykáte mému muži?

PLÁNOVSKÝ
Tykal jsem si vždycky se všema doktorandkama, co šílíš, Božidaro.

SUCHEMÁ
Tak ty sis tykal se všema doktorandkama, cos kdy měl?

PLÁNOVSKÝ
Panenko Skákavá, co je tohle za debatu?
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ŘEHOŘ
Jo, měl bys to ukončit, Bohumile. Přece nebudeš testovat nějaký domnělý Boží vzkazy, to
je přeci pavěda nejvyššího řádu!

ŠMÍD k Antalovi
Pane řediteli, schválil etickej panel veškerý genetický pokusy na octomilkách, nebo ne?

ANTAL
Octomilka je octomilka, octomilka neni kamarád. Zasměje se do ticha. Krátká pauza. Ne,
není problém.

ŠMÍD
Takže vy proti tomu pokusu nic nenamítáte.

ANTAL
Neřídím každý krok svých zaměstnanců, takhle by to ve vědě nefungovalo. Jsem liberál –
ne nějaká máma kachna.

ŠMÍD
Děkuju. K Plánovskému: Tak o co jde, Bohouši? Žádnej racionální argument proti tomu
pokusu neexistuje.

ŘEHOŘ
Neexistuje ani žádnej argument, proč ten pokus udělat.

PLÁNOVSKÁ
V tom s vámi souhlasím, doktore. Takže je to fifty-fifty. V tom případě ten pokus uděláme.
Nebo mám snad házet korunou?

SUCHEMÁ
Nedělej to, Bohumile. Chce tě jen k něčemu využít. . . Podívej jak sebou divně šije.

ŠMÍD
Jako čert slečno? V tom případě mne podrobte prosím drobné zkoušce. . .

SUCHEMÁ
Nějaké zaříkávadlo, myslíte? Pidluke, padluke?

PLÁNOVSKÝ
Andělo, co je tohle za kašpařinu? Má nějakou kožní nemoc. . . svědí ho to. . . koušou ho
kalhoty.

SUCHEMÁ
Hryže ho svědomí.

ŠMÍD k Suchemé
Svědomí, zajímavá myšlenka. . . Nevím tedy, co má svědomí společného se statistikou. . .
mého důkazu. . .

SUCHEMÁ
Právě, že nic. Nebo všechno. Statistika není než lékem na špatné svědomí, všechny naše
najstrašnější činy omlouváme tím, že kdybychom je neprovedli, stalo by se PRAVDĚPO-
DOBNĚ něco ještě mnohem horšího. . .

ŠMÍD
Dilema vlaku a výhybky?

PLÁNOVSKÝ
Prosím tě Adame, Andělo! Nechte už toho, mně je to konec konců úplně fuk. . . je to
primitivní pokus. . . několik hodin práce. . . udělat primery. . . namnožit to. . . jednoduchá
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polymerázová řetězová reakce, vložit to do plazmidu. Výsledek máme za dva, za tři tejdny,
nebudem se tu hádat, ano?

ŠMÍD
To je slovo chlapa, Bohouši.

SUCHEMÁ
Já. . . cejtím. . . že děláš velkou, velkou chybu, Bohumile.

– PŘESTÁVKA –
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IV. DĚJSTVÍ – PRAHA, ÚSTAV CHEMICKÉ EKOLOGIE, 23. PROSINEC 2016

V laboratoři. Tam kde byl i prolog. Teď je tam navíc rozlehlá klec s křečkem usilovně běžícím
v drátěném kolotoči pro hlodavce. Plánovský se Suchemou zdobí nádherně rostlou jedličku, jen
místo ozdobiček na ni věší naleštěné zkumavky a místo Betlémské hvězdy dají na špici spirálový
skleněný chladič. Z notebooku k tomu hraje koleda „Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda, na ní koza
rohatá, hej, hej, koledaÿ, Plánovský se Suchemou si též notují a jde jim to překvapivě báječně.

PLÁNOVSKÝ
Máš ráda Vánoce, Andělo?

SUCHEMÁ
Kdo by neměl rád Vánoce?

PLÁNOVSKÝ
Třeba já?

SUCHEMÁ
Ty nemáš rád Vánoce, Mílo?

PLÁNOVSKÝ
Neříkej mi Mílo, ano?

SUCHEMÁ
Bohouš mi přijde ještě horší než Míla.

PLÁNOVSKÝ
Skvělý, neni nad upřímnost.

SUCHEMÁ
Ty máš něco proti upřímnosti, Mílo? Promiň. Tak jak ti mám říkat?

PLÁNOVSKÝ
Nemůžeš mi říkat normálně Bohumile?

SUCHEMÁ
Je to trochu dlouhý. Jak ti vůbec říkala máma?

PLÁNOVSKÝ
Chceš mě oslovovat jako moje matka?!

SUCHEMÁ
Ptám se jen ze zájmu. Představuju si tě. . . na tříkolce v parku třeba. . . jak na tebe volala
maminka? Bohumílku? Bohušku? Nebo snad: Božíku?

PLÁNOVSKÝ
Jsem v životě neměl, tříkolku.

SUCHEMÁ
Tak když mi to nechceš říct. . . zeptám se jí sama, až se uvidíme.

PLÁNOVSKÝ
Ty se chceš sejít s mojí matkou?

SUCHEMÁ
Copak mně nechceš představit. . . mamince?
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PLÁNOVSKÝ
Tak máš s ní už něco domluvenýho, nebo ne?

SUCHEMÁ
Proč si nikdy nejezdil na tříkolce, Bohumile?

PLÁNOVSKÝ
Nejspíš jsem žádnou neměl. Ježíšek mi žádnou nepřinesl.

SUCHEMÁ
A poslal jsi mu dopis?

PLÁNOVSKÝ
Komu? Ježíškovi? No jasně, dost explicitní dopis jsem mu poslal.

SUCHEMÁ
A?

PLÁNOVSKÝ
Přinesl mi Merkur.

SUCHEMÁ
A proto nemáš rád Vánoce?

PLÁNOVSKÝ
To je nějakej pokus vo amatérskou psychoanalýzu, nebo co tu provádíš?

SUCHEMÁ
Tak možná si tu tříkolku jen blbě nakreslil. . . To se lehce splete, tříkolka s Merkurem. . .
obojí je červený. . .

PLÁNOVSKÝ
Andělo, jestli jsem měl na něco v životě talent, tak na kreslení. Vždyť jsem i chodil do
Lidový školy umění, na výtvarku!

ŠMÍD přichází
To můžu potvrdit, seděl jsem tam s Bohoušem v lavici. V Lidový škole umění. Od první
třídy. Směje se.

SUCHEMÁ
Tak daleko ještě nejsme. Ve škole. Nebo kolik ti bylo, Bohumile, když jsi nejezdil na
tříkolce?

PLÁNOVSKÝ
Já nevim. . . v kolika to tak člověka nejvíc bolí, že nemá tříkolku? Ve třech asi?

ŠMÍD
Tys neměl tříkolku?

SUCHEMÁ
Ježíšek mu přines Merkur, místo tříkolky.

ŠMÍD
Tak z Merkura tříkolku postavíš, horší by to bylo naopak.

PLÁNOVSKÝ
Škoda, že mě to tehdy nenapadlo.

SUCHEMÁ
Nejsi trochu podrážděnej, Bohumile?
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PLÁNOVSKÝ
Řikal jsem ti, že nemám rád Vánoce.

ŠMÍD
Je to kvůli tomu našemu pokusu, co? Nevyšlo to, je mi to jasný.

PLÁNOVSKÝ
Jde to mnohem horší, kamaráde.

ŠMÍD
Teď ti nerozumim, Bohouši.

PLÁNOVSKÝ
Ty drozophily, kterejm jsem zmanipuloval genom podle těch tvejch magickejch kódů, žijou
dvakrát dýl než by měly. . . Jsou zcela rezistentní vůči standardním patogenním toxinům.. .

ŠMÍD
Počkej, takže. . .

PLÁNOVSKÝ
Funguje to mnohem líp, než jsme si dokázali představit.

ŠMÍD
To je ale. . .

SUCHEMÁ
Co myslíte, doktore Šmíde?

ŠMÍD
Fenomenální úspěch! Měli bychom slavit!

PLÁNOVSKÝ
Vidíš, strojíme stromeček.

ŠMÍD
Počkej, vo co ti jde?

PLÁNOVSKÝ
Tady vo tu Betlémskou hvězdu, abych ji dal na špici. . .

ŠMÍD
Ty máš strach.

PLÁNOVSKÝ
Jako že já mám strach z vědeckýho poznání?

SUCHEMÁ
Je to divný.

ŠMÍD
Co je divný? Že se Bohouš bojí? Jo, to mi přijde divný, to jo.

PLÁNOVSKÝ
Adame, uvědomuješ si vůbec, vo co jde? Že to může bejt začátek úplně novýho světa?
A konec něčeho, v čem žijeme. . .

ŠMÍD
Prosím tě, Bohouši. Netvař se jak Oppenheimer, když viděl na střelnici u Los Alamos
první pokusnej výbuch jaderný bomby. Now, I am become Death, the destroyer of worlds.
Nyní se stávám Smrtí, ničitelem světů.
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SUCHEMÁ
Tak já slyšela, že Oppenheimer řekl ve skutečnosti: Now we are all sons of bitches. . .

ŠMÍD
Andělo! Myslím, že. . . volíte s Bohoušem oba příliš. . . expresivní. . . patetický tón. O co tu
jde? O pár zmutovaných octomilek, kterým se daří trochu lépe, než jsme čekali. . .

SUCHEMÁ
Řekni mu to.

PLÁNOVSKÝ
Nejde jen o octomilky. Já jsem i ta svoje embrya. . . Božidary vajíčka mnou oplodněný. . .
Co jsem měl připravený tady v lednici. . . zmanipuloval jsem jim genom podle toho tvýho
receptu. Už tu čekaj. . . na Božidaru. . . má se odpoledne stavit.

ŠMÍD
Takže ty budeš konečně. . .

SUCHEMÁ
Tatínek. Míla bude tatínek.

ŠMÍD
Ty máš ale koule, Bohouši! Promiň, že jsem tě podezříval ze zbabělosti.

PLÁNOVSKÝ
Já ale mám strach.

ŠMÍD
Trochu strachu. . . To je přeci. . . přirozený. Jen. . . takže teď věříš. . . všem těm Božím vzka-
zům.. .?

PLÁNOVSKÝ
Věřím pokusu, kterej jsem sám provedl. Nebo mi snad chceš říct, že ty octomilky jsou
rezistentní proto, žes na ně po nocích tajně sypal penicilin?

ŠMÍD
Ne, to ne.

SUCHEMÁ
Dívala jsem se na záznamy z bezpečnostních kamer. Nikdo s tím materiálem nemanipulo-
val.

ŠMÍD
Pěkně se o tebe stará, ta tvoje doktorandka, Bohouši. Je to. . . ale podezřívavé. . . děvče.

PLÁNOVSKÝ
Adame. . . uniklo mi snad něco? Mám pocit, jako bys mne najednou zrazoval. . . teď, když
jsem tvým výpočtům uvěřil. Chceš mi. . . ještě něco říct?

ŠMÍD
Ale kdepak, kamaráde. Chtěl jsem jen vědět. . . jestli jsi. . . úplně jistej, přesvědčenej. Dnes
má přeci přijít ta tvoje novinářka, ne? Máš rozhovor do televize, do Hyde Parku. . . vysílaj
to v přímým přenosu. . . já. . . rád bych viděl, že máš ujasněný, co jí řekneš. . . to je všechno.

PLÁNOVSKÝ
Řeknu jí prostě všechno tak, jak to je.

SUCHEMÁ
O tom chystaným embryotransferu bych se jí na tvým místě zatím nesvěřovala. Mluvil jsi
o tom už aspoň s Božidarou?

34



PLÁNOVSKÝ
Je to všechno předjednaný.

SUCHEMÁ
Takže nemluvil. Přichází Svatava Hovorková s kameramanem, zvukařem a osvětlovačem.

HOVORKOVÁ
Dobrý den, tak jsem tady. Můžeme začít stavět?

PLÁNOVSKÝ
Co stavět?

HOVORKOVÁ
Světla jenom. K osvětlovači a zvukaři: Kluci támhle k tomu. . .

SUCHEMÁ
Plynovýmu chromatografu.

HOVORKOVÁ
Jasně, čili sem.

SUCHEMÁ
To je hmotnostní spektometr.

ŠMÍD
Tak já půjdu.

PLÁNOVSKÝ
Díky, že ses zastavil.

ŠMÍD
Jo, přinesl jsem ti. . .

PLÁNOVSKÝ
To jsou larvy lišaje!

ŠMÍD
Jasně. Myslel jsem, že ti udělají radost. I když. . . možná jsem měl vzít tříkolku.

OLEŠNICE
Já mám čtyřkolku. Jezdim s ní v Klánovickym lese.

ŠMÍD
Tam jak se běhaj Běchovice?

OLEŠNICE
No spíš v Klánovicích.

HOVORKOVÁ ke svým technikům
Tak máte to postavený? Technici huhlavě přikyvují. Dejte panu inženýrovi ještě mikroport.

ŠMÍD k Plánovskému
Hele já mizim.

PLÁNOVSKÝ
Díky za ty larvy. Nechám si je vylíhnout tu. Andělo, nemáš doma nějakou klícku nebo
něco, co bych tu moh zavěsit a dát je tam, ty larvy lišaje?

SUCHEMÁ
Klícku?

ŠMÍD
Vždyť tu máš, klícku, krásnou.
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PLÁNOVSKÝ
Tuhle klícku s křečkem?

ŠMÍD
S křečkem. Zatim.

PLÁNOVSKÝ
Tak to je asi na nic.

ŠMÍD
To se asi dá nějak řešit, ne? Křeček. . .

SUCHEMÁ
Nechtěl jste už jít, doktore?

ŠMÍD
Křečka mi samozřejmě můžeš darovat na oplátku. U mě doma žádnej etickej panel neza-
sedá. Čili pokud potřebuješ tu klícku. . . uvolnit, Bohouši, tak můžu. . .

SUCHEMÁ
Ušetřete nás detailů, kolego.

ŠMÍD
Dobře. . . kolegyně. Půjdu do zasedačky, prej se tam na ten tvůj výstup bude dívat celej
ústav. Tak hodně štěstí! Odchází.

SUCHEMÁ
Nevěřím mu ani slovo. Ani tu kožní chorobu mu nevěřím. Ať přijde v kraťasech, příště,
elegán!

PLÁNOVSKÝ
V kraťasech na Vánoce? Trochu výstřední i na matematika, nemyslíš?

HOVORKOVÁ
Můžeme začít?

OLEŠNICE
Jo jo.

HOVORKOVÁ přidržuje si sluchátko na uchu
Tak za patnáct vteřin nás tam střihnou. K Suchemé: Slečno, pojďte se postavit sem za
kameru. A Bohumile, vy prosím tady k tomu. . . přístroji.

OLEŠNICE
Jedeme.

HOVORKOVÁ na kameru
Dobré odpoledne přeju, vítejte ve zvláštním vánočním vydání Hyde Parku. Již za dva
týdny se uskuteční v italských Benátkách každoroční světové setkání Společnosti pro bi-
ochemii a molekulární biologii. Jedním ze tří hlavních přednášejících na tomto výjimečně
prestižním setkání světových vědců bude i Ing. Bohumil Plánovský, Ph.D z Ústavu che-
mické ekologie Akademie věd, který bude hostem dnešního vydání našeho pořadu.

PLÁNOVSKÝ
Dobré odpoledne.

HOVORKOVÁ
Pane inženýre, nestává se často, že je český vědec pozván, aby přednesl úvodní projev na
jedné z největších světových vědeckých konferencí. Takže mi dovolte, abych vám na úvod
našeho pořadu gratulovala.
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PLÁNOVSKÝ
Děkuji.

HOVORKOVÁ
Ve vašem výzkum popisujete evoluční mechanismy na genetické úrovni. Ráda bych se vás
zeptala, zda-li se jedná více méně o základní výzkum nebo – jsou vaše výsledky nějak
reálně aplikovatelné? Řekněme v medicíně a příbuzných oborech?

PLÁNOVSKÝ
Tak samozřejmě ten výchozí bod našeho výzkumu nahlížíme čistě v perspektivě základ-
ního výzkumu. Víte, ona je Darwinova teorie krásná a elegantní, ale o tom, jak na sebe
vývojově navazují jednotlivé druhy, nám toho moc neřekne. A právě tady přicházíme my
s naším projektem. Krok po kroku manipulujeme genom, zkoumáme životnost jednotli-
vých mezistavů a vlastně tak v laboratoři replikujeme postup, kterým se vyvíjela příroda
kolem nás.

HOVORKOVÁ
To zní jako ukrutně napínavé dobrodružství!

PLÁNOVSKÝ
Tak ve skutečnosti je to spíš nekonečná dřina, nekonečné opakování stejných rutinních
postupů, hledání jehly v kupce sena. . .

HOVORKOVÁ
Tak mně to spíš připadá jak kdybyste koukali Pánu Bohu přes rameno do karet, jak on to
tady s námi hraje. . . Nebo hrál. Beze sporu pronikáte až k té nejelementárnější podstatě
života a zrození. Vždyť vy byste mohl znovu postupně měnit genom šimpanze, abyste z něj
znovu dostal člověka, nebo se snad mýlím?

PLÁNOVSKÝ
No tak daleko ještě nejsme. Nicméně – můžeme vytvářet zcela nové organismy, bakterie a
tak dál.

HOVORKOVÁ
A nového člověka?

PLÁNOVSKÝ
Podívejte se, mám-li být upřímný, tvorba nového člověka je jen otázkou času. Jsme zde
omezováni různými etickými předpisy. . . ale pokrok se nedá zastavit. Číňani už modifikovali
lidská embrya, aby byla odolná vůči HIV. Tvrdí, že to udělali na poškozených vajíčkách. . .
to jsou takové řeči. . . Není nebezpečné vyrábět lidské mutanty, nebezpečné je zavírat oči
před vědeckými poznatky a nadále se množit jak ti dávní neandrtálci v jeskyních. . . sex je
cesta do pekel. Tedy ne přímo sex, nic proti sexu, ale výroba potomků pomocí zcela sto-
chastického procesu, kdy jakási zcela nevýznamná spemie oplodní vajíčko tak, že výsledná
DNA je prostě absolutně náhodným mixem DNA obou rodičů. . . Co to je? To je šílenství!
Dnes, kdy máme CRISPR, máme metody jak cíleně a selektivně manipulovat genom svých
potomků, stále trváme na tom, že vývoj lidstva bude produktem jakési animální kopu-
lace, vždyť se chováme jak ti šimpanzi, o kterých mluvíte, místo, abychom postupovali
racionálně! To je. . . jak kdybychom místo dnešní moderní munice, místo řízených střel. . .
dodnes řešili konflikty použitím primitivní brutální síly jak Američani v Hirošimě.
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HOVORKOVÁ
Takže. . . Vy nabádáte lidstvo, aby. . . aby. . . manipulovalo svůj genom?

PLÁNOVSKÝ
Přesně tak. A navíc, říkám přesně jak genom manipulovat. V genomu různých organismů
jsme totiž ekvidistanční metodou našli nezpochybnitelné. . . vzkazy. Sám Bůh, nebo nazý-
vejte našeho Tvůrce jakkoliv, nás žádá, abychom dokončili Jeho dílo. Nabádá nás k tomu,
abychom zmutovali náš genom a postoupili tak na vyšší vývojový stupeň. Všechna data
mám zde a jsem připraven je předložit celé odborné veřejnosti.

HOVORKOVÁ
Ovšem to je. . .

PLÁNOVSKÝ
To je vše, co jsem vám chtěl v dnešním pořadu sdělit. Loučím se s vámi a přeji krásné
prožití Vánočních svátků. Nashledanou. Vyndavá si mikroport. Tady to máte. Pro dnešek
končím.

HOVORKOVÁ k technikům
Vypněte to, snad tam daj na Kavkách znělku. Krátká pauza na vydechnutí. Strnulost
okamžiku přeruší Antal a jeho energický příchod do místnosti.

ANTAL
Bohumile, pak za mnou přijď do kanclu. Volal jsem Ludmile, aby pro Tebe připravila
okamžitou výpověď. S tím návrhem na mutaci lidí jsi to kamaráde přepísk.

PLÁNOVSKÝ usmívá se
Ty víš, že mám pravdu, Dušane, tak se tomu otevři. Jseš úpně. . . zaseklej. . .

ANTAL
A ty jsi zas s konečnou platností ztratil pojem vo realitě. . . Hulíš něco? Pousměje se. Za
hodinu se u mě stav, ať podepíšeš převzetí výpovědi.

PLÁNOVSKÝ pořád dost nad věcí
Za hodinu? Jako, že mi dáváš hodinovou výpověď, tak kvůli tomu ji musim podepsat
přesně za hodinu? Nejsi trochu teatrální, Dušane?

ANTAL
Kartu od baráku už potřebovat nebudeš. Dej mi ji.

HOVORKOVÁ k Olešnicemu
Točíš doufám dál? Myslim, že to bude moc hezký, do zpráv.

ANTAL
Vypadněte. Teď hned. Do místnosti vejde RNDr. Řehoř oblečenen v dosti nepadnoucím
řeckém himationu. Následován je dvěma lepými matematičkami, ty na sobě mají nařasené
chitony a kožené páskové sandály. Hlavy všech tří jsou pak zdobeny plastovými vavřínovými
věnci, jedna z krasavic navíc nese na umakartovém tácu platinové barvy zlatý balvan – asi
tak, jak se nosí svátosti.

ŘEHOŘ
Slovutný laureáte, drahá laureátova fanynko, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického
skeptického myšlení, dámy a pánové! V zastoupení Strašného Sisyfa předstupuji před vás,
abych se vší slavnostní vážností předal zlatý Bludný balvan panu inženýru Bohumilu Plá-
novskému, Ph.D. za jeho výzkum šifrovaných Božích vzkazů skrytých v genomech rozlič-
ných organismů.
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OLEŠNICE
Tak to je dobrej bizár. K Hovorkové a dalším technikům: Točte, pořád točte.

ANTAL
Neřekl jsem vám, že máte vypadnout?

HOVORKOVÁ
Nechte nás plnit naši veřejnoprávní úlohu, pane řediteli.

SUCHEMÁ
Běháte tady s tou kamerou. . . Připadám si tu jak na jevišti v nějaký inscenaci od Cas-
torfa. . . Tohle není Bayreuth ale Akademie věd Český republiky!

ŘEHOŘ
Dovolte nyní, abych poprosil svou asistentku, aby Vám předala zlatý Bludný balvan spo-
lečně s diplomem, který Vás opravňuje k používání titulu BlB.Dr. – tedy Bludného balvanu
držitel. Laudatio na Vaši počest přednesu sám.

PLÁNOVSKÝ
Nešlo by to bez laudatia, Jirko?

ANTAL
Můžete už konečně přestat s tím natáčením. Mám zavolat policii?

ŘEHOŘ
Mně ta kamera nijak nepřekáží. Ve jménu strašného Sisyfa.

ANTAL
To jsem rád, že ti ta kamera nevadí, Jirko, vím, ty jsi na ni zvyklej, ale pořád jsem tu
ještě ředitel já. A já říkám: vypadněte! Přichází Plánovská.

PLÁNOVSKÁ
Co je tohle za komedii?

PLÁNOVSKÝ
Natáčejí tu večerní zprávy. Vánoční vydání.

PLÁNOVSKÁ
Spíš to tu vypadá jak v nějakým.. . hodně úchylnym sado-maso klubu. Ukáže na Řehoře.
Co ten to má na sobě?

PLÁNOVSKÝ
On je strašlivý Sisyfos.

PLÁNOVSKÁ
Dědkovi už úplně přeskočilo?

ŘEHOŘ
Naopak, milá dámo. Já zde zastupuji skeptické, kritické myšlení. A nyní již prosím svoji
asistentku, aby předala cenu laureátovi. Asistentka se zlatým balvanem přistoupí k Plá-
novskému, druhá asistentka pustá slavnostní znělku lyry z přenosného CD přehrávače.

PLÁNOVSKÝ
Děkuji.

ŘEHOŘ
Máte právo na pětiminutový děkovný projev.

PLÁNOVSKÝ
Dáváš mi právo mluvit v mý vlastní laboratoři, Jirko? To je vod tebe hezký. A přestaň mi
prosím tě vykat, ano.
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ŘEHOŘ
Čili svého práva na děkovný projev nechceš využít, rozumím ti dobře?

PLÁNOVSKÝ
Ne. Ale za cenu samozřejmě děkuji. Vydražím ji a výtěžek věnuji na stavbu kanálu Dunaj-
Odra-Labe.

PLÁNOVSKÁ
Cože?

PLÁNOVSKÝ
Už toho mám prostě dost. Můžeme s tou šaškárnou skončit? Rád bych si konečně promluvil
se svou ženou.

HOVORKOVÁ
Tak proč se s ní scházíte tady a nejdete v klidu domů?

PLÁNOVSKÝ
Prima. Ještě někdo má pro mě nějakou radu?

PLÁNOVSKÁ
Já myslím, že nepotřebujeme mluvit nijak. . . intimně. Přinesla jsem ti jen k podpisu. . .
žádost o rozvod.

OLEŠNICE
Točíme, pořád točíme.

PLÁNOVSKÝ
Počkej, to nemyslíš vážně. . . Já jsem už. . . Oplodnil jsem Tvá vajíčka svými spermiemi.
Mám tu v ledničce, embryo. . . naše děti!

ANTAL
Počkej Bohouši. . . Ty jsi tady na ústavu. . . Místo regulérní vědy hraješ s vajíčkama svý
ženy a oplodňuješ si je tu?

PLÁNOVSKÝ
Do toho jakým způsobem se se svou ženou rozmnožuji ti myslím nic není, Dušane.

ANTAL
Tak pokud je to v pracovní době, tak do toho sakra mám co mluvit!

PLÁNOVSKÝ
Tady je ta vstupní magnetická karta od ústavu, o kterou jsi mne žádal.

PLÁNOVSKÁ
Ty mu odevzdáváš kartu, Mílo? On tě. . .

PLÁNOVSKÝ
Jo, vyhodil mě.

PLÁNOVSKÁ
No jo. . . Tak to já bych se asi přidala. . . ať se to nenatahuje. Dal bys mi prosím klíče od
bytu? Tvý věci jsem už sbalila a přivezla ti je taxíkem. Máš je na vrátnici.

PLÁNOVSKÝ
Prosim. Dává jí klíče.

PLÁNOVSKÁ
Nezeptáš se mě ani, proč s tebou končím?
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PLÁNOVSKÝ
Ne. Ale nechceš aspoň odnosit to naše dítě? Embryotransfer netrvá víc než pár minut. . .
je to úplná. . . brnkačka.

PLÁNOVSKÁ
Ty jsi magor. Vopravdu úplnej magor. Jdu domů. Odchází.

HOVORKOVÁ přistoupí k Plánovské s mikrofonem
Promiňte, přesto, že to váš muž nechce vědět, já myslím, že naše diváky by zajímalo, proč
od něj odcházíte.

ANTAL
To není možné. Vy ještě stále natáčíte?

OLEŠNICE
Teď to teprve začíná bejt zajímavý.

PLÁNOVSKÁ Hovorkové do mikrofonu
Potkala jsem někoho, kdo se o mne zajímá, stačí vám to takhle?

HOVORKOVÁ
Trochu klišé, ale když to sestříháme, mohlo by to dostat šťávu.

ŘEHOŘ k Hovorkové
Raději zařaďte do vysílání můj projev ohledně ceny spolku Sisyfos, tam se divák alespoň
něco dozví.

HOVORKOVÁ
No hlavně vy jste dost fotogenickej, doktore. Dobře. Zdá se, že tady ten večírek už opravdu
končí. Jdeme. Odchází i se svým štábem.

ŘEHOŘ
V tom případě se i já loučím. Přeji krásné a požehnané svátky vánoční, prožité v lásce a
pokoji s naším narozeným Spasitelem. Odchází i se svými asistentkami.

PLÁNOVSKÁ políbí Plánovského na tvář
Šťastný a veselý, Mílo. Zatváří se poněkud nepatřičně dojatě. Políbí Plánovského ještě jed-
nou. A šťasný nový rok. Pa. Odchází. V laboratoři zůstane osamělý Plánovský se Suchemou
a Antalem.

ANTAL
Takže to bychom měli. Podívá se na hodinky. Mám ještě hodinu. Dodělám si něco v kan-
celáři a pak se vrátim. K Plánovskému: Stačí ti hodina, aby sis sbalil věci? Anděla ti
pomůže. . . tak jo, za hodinu. Tu výpověď ti přinesu sem, nemusíš za mnou ani chodit.

PLÁNOVSKÝ
To jseš hodnej, Dušane.

ANTAL
No jo, to jsem. Tak zatim. Odchází.

SUCHEMÁ
A jsme tu sami.

PLÁNOVSKÝ
Jak tu listopadovou noc, kdy jsme společně objevili ten trienovej peak. Jak je to dávno?
Dva měsíce. . . ani ne.
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SUCHEMÁ vilně
Vzpomínáš často. . . na tu noc?

PLÁNOVSKÝ
Ani ne. I když teď teda jo.

SUCHEMÁ
Chtěl bys ji znovu zažít. . . tu noc? Nastala naše nejspíš poslední společná hodinka. . . v týhle
laborce. . . kde jsme toho spolu prožili tolik.

PLÁNOVSKÝ
Tisíce a jednu noc, dalo by se říct, že.

SUCHEMÁ
Ano!

PLÁNOVSKÝ
Čili že bychom tu poslední hodinku tu, společnou, strávili, tak nějak symbolicky, že, zase
v zajetí spalující vášně?

SUCHEMÁ
Bohumile, tvůj hlas teď nezní úplně přesvědčivě. Máš snad jinej nápad jak využít ty
poslední chvíle nám určený. . . v týhle laboratoři?

PLÁNOVSKÝ
Ne to ne. . . i když. . .

SUCHEMÁ
Co?

PLÁNOVSKÝ
Sexu se můžeme věnovat kdekoliv, že. . . kdykoliv. . . ale. . . víš co. . . k volnýmu slotu v la-
borce, v němž můžeme de facto dělat co chceme. . . k tomu se jen tak nedostaneme.

SUCHEMÁ
Máš nějakej pokus, nedodělanej?

PLÁNOVSKÝ
No. Mám tu ještě nějakej biologickej materiál. . . rozdělanej.

SUCHEMÁ
Nemyslíš ten biologickej materiál. . . v lednici, co máš?

PLÁNOVSKÝ
No. . . ten myslim, právě.

SUCHEMÁ
Obávám se, že ti nerozumím, Bohumile.

PLÁNOVSKÝ
Jak říkám, sex, ten můžeš v podstatě provádět kdekoliv, že. . . ve vlaku, v parku, na pračce
třeba. . . ale embryotransfer všude neprovedeš. Na to potřebuješ laboratoř, bez laboratoře
jsi vyřízená. No a my teda. . . v jedný laboratoři, docela slušně vybavený dokonce, zrovna
shodou okolností jsme.

SUCHEMÁ směje se
No tak nejen laboratoř potřebuješ. Pokud chceš províst embryotransfer, tak ti nestačí jen
přístrojový vybavení a embrya, co máš teda v lednici. Potřebuješ ještě matku, že jo, ženu,
co má uterus. . . funkční. . . v přiměřenym věku. . .
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PLÁNOVSKÝ
No. Dívá se na Andělu čím dál líbezněji.

SUCHEMÁ po několika vteřinách ticha jí to dojde
Si děláš prdel, Mílo, to nemůžeš myslet vážně.

PLÁNOVSKÝ
Andělo, je to příležitost, která se nebude opakovat.

SUCHEMÁ
Co to meleš, Mílo? Jaká příležitost? Chceš mi narvat do dělohy zmutovaný embryo, co jsi
tady ve zkumavce počal se svou ženou a pak jsi mu zmanipuloval genom podle toho, co ti
nakukal nějakej pošuk – matematickej lingvista? Ty myslíš, že jsem úplná kráva nebo co?

PLÁNOVSKÝ
Myslel jsem, že. . . ve jménu vědy. . . bys o tom mohla. . . uvažovat.

SUCHEMÁ
Jo ve jménu vědy! Co ty jseš za sebestřednýho egomaniaka? Ty bys mě normálně. . . obě-
toval. . . ve jménu vědy!

PLÁNOVSKÝ
Jak obětoval? Copak ty bys nechtěla mít. . . miminko? Se mnou. . . miminko?

SUCHEMÁ
Tobě na mně vůbec nezáleží, Mílo.

PLÁNOVSKÝ
Já tě miluju, Andělo.

SUCHEMÁ
Ty mě nemiluješ, Mílo. Ty mě chceš jen využít, abych donosila tvý zmutovaný embryo,
protože v něm se skrývá tvá jediná naděje, že jednou, v budoucnosti, budeš schopen
prokázat, že jsi měl dnes pravdu.

PLÁNOVSKÝ
Já tě miluju, Andělo.

SUCHEMÁ
Vůbec netušíš, co to je. . . jaký to je cit – někoho milovat!

PLÁNOVSKÝ
Já tě miluju, Andělo.

SUCHEMÁ
Ty, ty, ty! Dokážeš vůbec začít větu jinak než zájmenem já?

PLÁNOVSKÝ
Miluju tě, Andělo.

SUCHEMÁ téměř vzlyká
Co po mně chceš, Bohumile?

PLÁNOVSKÝ
Chci tebe, Andělo.

SUCHEMÁ kroutí hlavou, tak nějak sama nad sebou, a otírá si přitom zvlhlá víčka
A já husa ti na to zase skočím. Proč musím mít ten pitomý pocit, že jsem povinna tě
zachránit?
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PLÁNOVSKÝ
Ty jsi. . . úplná moje. . . Johanka z Arku. Obejme ji a vášnivě ji líbá.

SUCHEMÁ nemotorně ho od sebe odstrkuje
Nech mě. Zvládnu to. Ten stromeček. . . nazdobili jsme ho spolu moc pěkně, co?

PLÁNOVSKÝ
Je překrásný. Jako ty, Andělo. Připravím biologický materiál a přístroje. Máme ještě víc
než čtyřicet minut. Pustím rádio, ano. . . ať si užijeme tu vánoční sváteční náladu. . . úplně
nejvíc.

SUCHEMÁ
Já vlastně taky nemám ráda. . . Vánoce. Plánovský zručně připravuje přístroje. Z rádia
zpívá Jaroslav Hutka „Narodil se Kristuspán, téhož, téhož dne, s velkým veselím. Na ubohej
posteli. . .ÿ Anděla pláče. Plánovský se domnívá, že pláče štěstím.
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V. DĚJSTVÍ – PRAHA, PARK STROMOVKA, 17. BŘEZNA 2017

Po Vánocích přichází chladný leden a osamělý jezdec se brodí sněhovými závějemi ze Srní na Mod-
ravu a dál, přes Kvildu do Finsterau. Jeho tvář je skryta v límci liščího kožichu, na hlavě má
beranici s liščím ohonem. Přes cestu mu přeběhne liška a též dva běžkaři v elastických gatích – je to
Šmíd a Plánovská. Užívají si tu dovolené ve vyhlášeném Wellness hotelu Srní. Jejich pohyby jsou
měkce pružné stejně jako jejich přiléhavé kalhoty. Jsou nejspíš posly jara, neboť v jejich loknách
již prosvítá březnové slunce, poddajné ještě, ale i přísné, svým nevtíravým způsobem. Jehličnany se
tetelí v náhlém vlahém závanu a mění se v listnáče. A my vidíme, že vše bylo jen mámení, nebyli
jsme na Šumavě, kdepak, celý ten čas jsme se nevzdálili ze Stromovky, Plánovský s Kristkem tu
hrají pétanque a opodál na lavičce sedí Špaček s Růžičkou a kdyby jim nebylo líto rohlíku, tak by
krmili holuby.

PLÁNOVSKÝ
Chceš začít?

KRISTEK
Začni ty, když už máš v ruce prasátko.

PLÁNOVSKÝ háže košonek a pak i první kouli
Dobře, no.

KRISTEK
Jak jsi dopadl, dneska?

PLÁNOVSKÝ
Myslíš na tom gymplu?

KRISTEK
Šel jsi tam, neříkej, že ne.

PLÁNOVSKÝ
Jo, byl jsem se tam ukázat.

KRISTEK
A?

PLÁNOVSKÝ
Nevim. Daj mi vědět do dvou tejdnů.

KRISTEK
To je vtipný, ne, že bys začal ve svym věku učit na gymplu, co?

PLÁNOVSKÝ
Tak mně to zas až tak vtipný nepřijde. Házíš?

KRISTEK
No jo.

PLÁNOVSKÝ
Bys tam musel vidět ty děcka, Jonáši. A ten můj profláklej ksift k tomu. Než sem došel do
ředitelny tak mě zastavili tři týpci, tak šestnáct, maximálně sedumnáct jim bylo. Jeden, ať
ho předělám na Spidermana, druhej na Hulka a třetí na Wolverina, když už umím vyrábět
ty mutanty.
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KRISTEK směje se
Se divim, že znaj Wolverina, přeci jen už trochu old schoolovej hrdina. . .

PLÁNOVSKÝ
To je všechno, co mi na to řekneš?

KRISTEK
Hraješ.

PLÁNOVSKÝ
Takže nevim. . . Gymnaziální učitel. . . to asi neni ta cesta pro mě.

KRISTEK
Tak ale na pracáku asi taky nic moc. . .

PLÁNOVSKÝ
Přemejšlim, že bych se zas začal živit hranim na kytaru. Hrál jsem kdysi v kapele. . .
Habermas jsme se jmenovali. Trochu intošina, jo. . . nezávislej projekt. . . taky mladý jsme
byli tehdá. Ale dodnes mi to lidi připomínaj, takže až zas tak neznámí jsme asi nebyli.
Pauza. Ty, Jonáši. . . nehraješ na něco?

KRISTEK
Na dudy.

PLÁNOVSKÝ
Hmmm.. . Máš poslední kouli.

KRISTEK hodí poslední kouli
Vyhráls.

PLÁNOVSKÝ
Jako vždycky. Že by to s tebou bylo extra napínavý. . . tak to neni.

KRISTEK teď si teprve všimne, ža na lavičce opodál sedí kolegové
Nesedí támhle Špaček s Růžičkou?

PLÁNOVSKÝ
Jsou tam vod tý doby, co jsme přišli.

KRISTEK
Myslíš, že nás sledujou?

PLÁNOVSKÝ
Bojíš se, že tě napráskaj, že se se mnou stýkáš?

KRISTEK
Já svý názory neskrejvám, Bohouši, já ne. A za svý kámoše se nestydím.

PLÁNOVSKÝ
Jaký my jsme kamarádi, Jonáši? Já za tebe píšu články vo těch tvejch blbejch mravencích
a ty mě za to necháváš u sebe bydlet. . . a po odpolednech se tě snažím naučit pétanque. . .
dost neúspěšně.

KRISTEK
Asi opravdu nemáš. . . pedagogickej talent.

PLÁNOVSKÝ
No. Pauza. Hele řeknem dědkum, ať si zahrajou s náma, ne, dáme dvojičky, my dva proti
nim. . . to by mohlo bejt vyrovnanější.
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KRISTEK
Myslíš, že hraju hůř než Špaček nebo Růžička?

PLÁNOVSKÝ
Uvidíme. Profesore, docente! Nechcete si s náma zahrát?

ŠPAČEK
No nevim. . . Co na vás koukáme, tak se nezdá, že byste nám mohli být důstojnými soupeři,
co, Vojtěchu?

RŮŽIČKA
Snad kdyby si pánové chtěli zahrát o lahvinku. . . tak bychom o tom mohli začít uvažovat. . .
Na co bys tak měl chuť, Cyrile?

ŠPAČEK
Těžko říct, Vojtěchu. Nerad bych tu nezaměstnaného dřel z kůže. . .

PLÁNOVSKÝ
Jen se neostýchej, Cyrile. Piješ arménskej koňak nejmíň půl století, tak vo čem se tu
dohadujem.

ŠPAČEK
Tak pokud to pánům vyhovuje. Desetiletej Ararat Akhtamar, sedmičku samozřejmě.

RŮŽIČKA
Víš jakej, Bohouši?

PLÁNOVSKÝ
V těch dobách, kdy ještě jezero Van patřilo Arménům, žila na ostrůvku uprostřed něj prin-
cezna Tamara. Zamilovala se do prostého chlapce z lidu a ten její lásku opětoval. Každou
noc pak zapalovala Tamara vatru, aby se její milý, který k ní na své ubohé bárce toužebně
plul, aby se v chladných těch vodách jezerních neztratil. Však nebylo přáno milencům svou
lásku bez konce sdílet – všiml si jedné nevlídné noci otec Tamařin ohně i loďky na jezeře,
přispěchal a plameny uhasil. Nenašel již chlapec břehu ni ostrovu v děsných temnotách a
osaměle utopil se v černých hlubinách, přesvědčen, že na něj jeho milá zapomněla. Dodnes
ozývá se každou noc nad vodami jezera Van jeho úpěnlivé volání: Ach Tamaro! Akhtamar!

ŠPAČEK
Přesně tak, Bohouši. Znáš to jako bys za tou Tamarou sám pádloval.

RŮŽIČKA
Bohouš? Kam by ten pádloval? By kvůli ženský nedošel ani z hlaváku na Masaryčku. Přes
den myslim, slunečno, jasno, dokonalá viditelnost. . .

KRISTEK
Tak jdem na to, chlapi?

ŠPAČEK
Hodíme si korunou?

PLÁNOVSKÝ
Začněte.

RŮŽIČKA háže prasátko a pak i první kouli
Bohouši, ta tvá žena bejvalá. . . vona je teď s tim matematikem, cos k nám tehdy přitáh
na ústav, je to tak?
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PLÁNOVSKÝ
Prej spolu byli na běžkách. Aspoň Adam mi kvůli tomu volal, jestli si prej může půjčit
moje běžky a boty, že zůstaly u Božidary v bytě. Naštěstí máme stejnou nohu.

ŠPAČEK
Co že ti volal? Aby si půjčil tvoje běžky? To je. . . šílený.

PLÁNOVSKÝ
Taky mi přišlo. Volat kvůli takový kravině. Sem mu řek, že jasně, ať si je vezme. S kym
já bych letos šel na běžky? Anděla je těhotná a Jonáš neběžkuje.

RŮŽIČKA
Hraješ, Bohouši.

ŠPAČEK
A jak to těhotenství. . . Má se dobře. . . Anděla?

PLÁNOVSKÝ
Se staráš vo Andělu, Cyrile? Co tvý hmyzí juvenilní hormony?

ŠPAČEK
Jo. . . jde to. Dušan mi dal pár slotů v laboratoři. Je tam teď volnějc. . . cos vodešel.

PLÁNOVSKÝ
No tak vidiš.

ŠPAČEK
Nesnažíš se to nějak zamluvit. . . s Andělou?

PLÁNOVSKÝ
Jen bych rád věděl, proč se vo ni zajímáš.

RŮŽIČKA
A kdy vůbec čekáte to miminko?

PLÁNOVSKÝ
V září. Můžeš mně říct, Vojtěchu, vo co se teď vy dva snažíte?

ŠPAČEK
Bohouši, žádný MY DVA neexistuje. S výjimkou týhle hry teda.

KRISTEK
Hrajeme do třinácti, normálně?

RŮŽIČKA
A do kolika asi, mladej?

ŠPAČEK
V září. Takže k početí došlo už v prosinci. . . Tak to jsi kanec teda, Bohouši.

PLÁNOVSKÝ
Hele vo co vám jde?

RŮŽIČKA
Vůbec nic, nebuď nervózní, Bohouši. Jen, že se mluvilo o nějakejch embryích, cos měl
údajně v laborce. V prosinci.

PLÁNOVSKÝ
To jsem ale nikdy neskrejval.

ŠPAČEK
Jonáši, hrajete.
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KRISTEK
No nevim, tohle vypadá na další pauzu. Přichází Šmíd. Nese běžky a boty.

ŠMÍD
Čau. Hrajete pétanque?

KRISTEK
No já už ne, když jsi mě přišel vystřídat. Podívám se radši po vokolí, jestli tu není něco. . .
zajímavýho. Odchází.

ŠMÍD
Ale já jen přines Bohoušovi lyže a boty. K Plánovskému: Božidara říkala, že tu každej
tejden hraješ. Tak ať to doma nepřekáží. Dává Plánovskému běžky. Jo, děkuju za půjčení. . .
Jsou mimochodem super. Mnohem lepší než ty šupiny, co jsem měl starý. Když člověk umí
navoskovat. . . Tak to je úplná krása. Dává Plánovskému boty. A i ty boty byly. . . skvělý
úplně. V životě mi snad žádný boty nepadly. . . jako tyhle.

PLÁNOVSKÝ
Tos nemusel. . . To nijak. . . nepospíchalo. Však je jaro už.

ŠPAČEK
Tak lyže máš, Bohouši, tak že bychom se vrátili zas ke hře?

ŠMÍD
Chtěl jsem se ti vomluvit, ještě, Bohouši.

PLÁNOVSKÝ
Prosím tě proč? Tak samozřejmě, když jsi mě chtěl připravit vo ženu, tak jsi moh normálně
přijít a říct mi, že vo ni máš zájem a v klidu bychom se domluvili. . . Na druhou stranu, že
ses rozhodnul to řešit takhle dramaticky. . . žes mě kvůli ní naprosto zničil a to způsobem
dosti zaumným.. . rafinovaným.. . prostě jsi mě zlikvidoval. . . ne zcela rytířsky teda. . . ale
přesto je to. . . vlastně docela romantický.

ŠMÍD
Tak to není Bohouši. Teď jsem byl v tom jejím bytě naposled. . . pro ty lyže. Šel jsem tam
jen proto, abych ti nezůstal dlužen. Už mě tam víckrát nikdo neuvidí.

PLÁNOVSKÝ
To moc nedává smysl, co mi tu říkáš, Adame.

ŠMÍD
To ne, nedává to žádnej smysl, ne.

PLÁNOVSKÝ
Proč bys to potom všechno dělal?

ŠMÍD
Těžko říct. Třeba jsem si jenom nemoh pomoct.

PLÁNOVSKÝ
Jak ten německej pistolník v Djangovi. Jak začne střílet v naprosto beznadějný situaci a
když se ho Django zeptá proč, tak von poví: „Prostě jsem si nemoh pomoct.ÿ Jenomže
tohodle pistolníka vodprásknou, jen co tu větu dořekne.

ŠMÍD
Však mě klidně prašti, Bohouši.
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RŮŽIČKA
Tak hrajeme pétanque nebo si vyprávíme filmy?

PLÁNOVSKÝ
Ty šifry, cos našel v genomu. . . tos všechno zfalšoval, co?

ŠMÍD
A je to důležitý?

ŠPAČEK
Pro vás možná ne. Ale pro takovou Andělu je to, nechci to teď dramatizovat, ale je to tak
— pro ni je to otázka života a smrti!

ŠMÍD
Co vědí, Bohouši?

PLÁNOVSKÝ
Hovno, co by věděli.

ŠMÍD
Máš práci, Bohouši?

PLÁNOVSKÝ
Mám něco v jednání. . . Učit biologii a chemii tady Nad štolou.

ŠMÍD
Nad štolou. . . to zní jak nad propastí. . .

PLÁNOVSKÝ
No. . . tak nějak. . .

RŮŽIČKA
A co ta ženská z televize, jak tě natáčela? Ta by ti něco měla dát. . . vždyť vona tě svym
způsobem vyřídila.

PLÁNOVSKÝ
Že bych dělal šaška v televizi?

RŮŽIČKA
Nevim. Zdálo se mi, že po tobě jela.

ŠPAČEK
Ta jela po mně. Přichází Hovorková. Je viditelně těhotná, tak v šestém měsíci.

HOVORKOVÁ
Tak nemá cenu, abych se dál skrývala. . . to je hezké, že na mě nemůžete zapomenout. . .
čtvrt roku jsme se neviděli.

PLÁNOVSKÝ
Ale! Vidím dobře? Smím vám gratulovat?

HOVORKOVÁ
Vy se na mne nezlobíte?

PLÁNOVSKÝ
Dělala jste jen svou práci.

HOVORKOVÁ
Tys mu to neřekl, Adame?

PLÁNOVSKÝ
Vy dva si tykáte?

50



ŠMÍD
Svatava je moje žena.

ŠPAČEK
Cože?

HOVORKOVÁ
Víte, já. . . Každý novinář přeci touží přinést divákovi opravdovou kauzu. Velký příběh!
A když Adam říkal, že je váš dobrý známý. . . Napadlo nás, že bychom s vámi sehráli
takovou menší komedii. . . Trochu jako pseudodokument, ale v reálu. . . Vlastně úplně novej
formát. Přišlo nám to hodně. . . vizionářský.

ŠMÍD
Navíc Šifra mistra Leonarda, že, osumdesát miliónů prodaných výtisků. . . lidi tohle táhne,
sám jsi to říkal, Bohouši.

PLÁNOVSKÝ
Ne. To ne. Neřikej mi prosím, že je to celý takhle blbý. To nemůže bejt pravda.

ŠMÍD
Occamova břitva. Ze všech blbejch vysvětlení je pravdivý to nejblbější.

HOVORKOVÁ
Bůh, Darwin, klonování, to víte, byla to rána na jistotu. A vy jste to sehrál skvěle! Vtipný
je, že člověk ví. . . od samýho začátku jak je jednoduchý pracovat s mužskou ješitností, ale. . .
nakonec jsem vždycky znova a znova překvapená, že je to ještě mnohem jednodušší. . . jak
jste se tvářil v tom přímým přenosu. . . tenhleten mužskej spasitelskej komplex. . . Já. . .
měla jsem co dělat, abych vás samym dojetim nazačala objímat. Směje se.

PLÁNOVSKÝ
Děkuju. Ale tomu, že jste si to všechno od začátku s Adamem vymysleli, tomu nevěřím.
To je totální nesmysl.

HOVORKOVÁ
V každym případě diváky to chytlo. Dostala jsem odměny. . . ani nebudu říkat kolik.

PLÁNOVSKÝ
Tak aspoň, že se vám zvýšil základ pro výpočet mateřský, to je. . . dobrý. . . že jo.

HOVORKOVÁ
No. Budu mít maximum. 33 120.

PLÁNOVSKÝ
Čili je to vlastně příběh s dobrým koncem. K Šmídovi: Hele a co ty octomilky? Dělal si
s nima něco, tajně, Adame?

ŠMÍD
Fakt ne. Prostě to tak vyšlo.

PLÁNOVSKÝ
A co to mělo znamenat s mou ženou? Tys ji normálně zblbnul.

ŠMÍD
Nezdálo se, že bys o ni stál.

PLÁNOVSKÝ k Hovorkové
A vám to nevadilo?
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HOVORKOVÁ
Tak já myslim, že Adam vaši ženu svym způsobem osvobodil. Nejen od vás. A jak po vás
chtěla ty klíče v přímym přenosu! To bylo hodně dobrý. Přemejšlím, že bych vymyslela
nějakou reality show. . . s vědcema. . . produkčně by to nemuselo bejt drahý, takovej institut
vás vyjde levnějc než opuštěnej ostrov.

PLÁNOVSKÝ
Tak my se zas vrátíme k tomu pétanque, asi.

ŠMÍD
Čau. A kdybys byl v Krymský. . . víš kde sedávám.

PLÁNOVSKÝ
V Zenitu. Stavim se. Šmíd odchází. Jo, Adame! Ty larvy lišaje tabákovýho se mi vylíhly.
Vopravdu krásný, skoro tejden ty motýli žili. Děkuju!

ŠMÍD
Neni zač. Tak se drž, Bohouši. Odchází.

RŮŽIČKA
No a teď jsme ve třech. . . Jsme lichý. . . lišáci. Tohle nikdy nedohrajem. Přichází Kristek.

KRISTEK
Nebuď tak negativní. Jsem na řadě přece. Hází.

ŠPAČEK k Plánovskému
Hele, mně to přijde stejně divný. . . Jestliže je Hovorková, ta novinářka, ženou toho tvýho
kamoše matematika, jakto, že ho nechala bydlet skoro tři měsíce u tvý bejvalý ženy. . .?

KRISTEK
Vona neni jeho žena, vona je jeho ségra.

RŮŽIČKA
Cože? Von má dítě se svou ségrou?

KRISTEK
Ne, to dítě je moje. Teda aspoň Svatava to říkala.

ŠPAČEK
Nám teď řikala, že je Adamovo.

KRISTEK
Tak mě asi chtěla krejt. . . já nevim. Vážně je to jeho ségra, musíš si ji Bohouši přeci
pamatovat, chodila s váma taky do Lidový školy umění, před těma já nevim kolika, skoro
čtyřiceti lety.

PLÁNOVSKÝ
Takže ty čekáš dítě se Svatavou. A proč s tebou teda bydlím já?

KRISTEK
Vona nechce bydlet s žádnym chlapem. Vona se úplně zhlídla v tý tvý teorii, že je ta
chytrá samice, co je evolučně napřed a z nás samců, co s ní zrovna koexistujeme, ji nikdo
nedokáže ocenit.

PLÁNOVSKÝ
A tys vo tom všem věděl, co na mě Adam se Svatavou chystaj?

KRISTEK
Tak já myslim, že sis to na sebe nachystal celý sám.
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RŮŽIČKA
To je normální peklo, tyhlety vaše teorie. . . Ty máš dítě se Svatavou Jonáši? Tomu přeci
nemůžeš věřit, vždyť je to úplná kravina. Ale co, co kdybychom konečně dohráli tu hru?

ŠPAČEK
Jasně. Akorát nechápu, jakto, že ty zmutovaný octomilky byly rezistentní vůči patogenům.
Že by to byla náhoda. . . To je pitomost. A proč se odstěhoval Šmíd od Božidary, když teda
neni Svatavy muž, ale brácha?

RŮŽIČKA
Prosím! Nemohli bychom konečně pokračovat? Přichází Antal.

ANTAL
Čau kluci.

ŠPAČEK
Vypadá, že to nedohrajeme, dneska.

PLÁNOVSKÝ
Co tu děláš, Dušane?

ANTAL
Volali mi taky z ministerstva zahraničí. Nebo obchodu? Sháněj tě a na webu se jim na
tebe podařilo najít akorát mail na ústav a ten už nefunguje. Tak jsem jim dal tvý telefonní
číslo. To jsem ti chtěl říct. . . jen.

PLÁNOVSKÝ
A nevíš co chtěj?

ANTAL
Nevim. Neptal jsem se. Ale třeba z toho něco bude. Měl ten chlap takovej hlas plnej. . .
naděje, když se mnou volal.

PLÁNOVSKÝ
Zato ty máš hlas jak žabka kuňkalka, eště když má špatnej den. Děje se něco?

ANTAL
Chtěl jsem ti říct. . . že. . . sypal jsem na ty tvý zmutovaný octomilky antibiotika každou
noc. . . . proto vypadaly, že jsou rezistentní. . . Říkám ti to radši sám, stejně bys na to přišel,
nikdo jinej než já nemá oprávnění vypnout bezpečnostní kamery.

PLÁNOVSKÝ
Ty kamery můžou vypnout jenom policajti, Dušane.

ANTAL
Když myslíš. Adama Šmída znám už víc než dvacet let. . . Chtěl jsem tě zničit Bohouši.

PLÁNOVSKÝ
Ne, Dušane. Ty octomilky BYLY rezistentní. Vymejšlíš si, abys mě rozhodil. Abych začal
zmatkovat, co za dítě Anděla čeká.

ANTAL
Ženská v tom je, ale Anděla to neni, Bohouši.

PLÁNOVSKÝ
Moje bejvalá žena?

ŠPAČEK
Tys to ale s ženskejma Dušane nikdy neuměl.
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ANTAL
No. . . právě. Už jsem řekl víc, než jsem chtěl. Radši půjdu. Antal odchází, přichází Su-
chemá.

SUCHEMÁ
Ahoj. Co tu chtěl?

PLÁNOVSKÝ
Asi Božidaru, jestli jsem mu dobře rozumněl.

SUCHEMÁ
Von jí nedá pokoj asi nikdy, co?

PLÁNOVSKÝ
Jak nikdy?

SUCHEMÁ
No vždyť ji pronásleduje, co jsem na ústavu. A holky v kantýně řikaly, že do ní hučí už
nejmíň dvacet let.

PLÁNOVSKÝ
Aha. Tak toho jsem si nikdy nevšimnul. Pauza.

SUCHEMÁ
Ty hraješ pétanque s běžkama?

PLÁNOVSKÝ
Mám je tu jen vopřený.

SUCHEMÁ
Budete hrát ještě. . . dlouho?

ŠPAČEK
Tímhle tempem ještě několik hodin, ano.

SUCHEMÁ
Chtěla jsem s tebou mluvit, totiž.

PLÁNOVSKÝ
Je to nějak vážný?

SUCHEMÁ
Byla jsem u doktora dneska. . . Ne, neboj! Všechno je v nejlepším pořádku. . . navíc. . .
dnešek je poslední den prvního trimestru. Myslela jsem. . . že bychom to mohli oslavit. . .
jít do cukrárny někam.. . nebo na chlebíček třeba. . . vím, že nemáš rád sladký. A já už víc
než tejden nezvracela. Plánovskému zazvoní telefon.

PLÁNOVSKÝ
Ano. Rozumím vám. Do telefonu mi nemůžete říct žádné detaily. Ano. Okamžitě. A směl
bych se zeptat na jak dlouho a za jakých finančních podmínek? Ano. Zítra ráno. Ne.
Nepotřebuji čas na rozmyšlenou. Budu tam. Položí telefon. Mám práci.

KRISTEK
Tak výborně, gratuluju.

SUCHEMÁ ke Krtistkovi
Ty jsi tu taky, Jonáši? Nevšimla jsem si tě.

KRISTEK
Byl jsem támhle u toho mraveniště. . . se tady to hraní nějak. . . zaseklo.
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ŠPAČEK
Rád bych se přidal s gratulací! Takže gymnaziální učitel. . . Není to nic světoborného, ale. . .
poctivá práce. Možná i potřebná.

PLÁNOVSKÝ
Letím do Číny. Do nějakýho výzkumáku. . . netuším ani, kde je. Volali mi z ministerstva.

RŮŽIČKA
Ti volal Jarda Tvrdík, ne? Hurónsky se směje, ale smích ho pomalu přechází.

PLÁNOVSKÝ
To je snad fuk, kdo mi volal.

ŠPAČEK
Ale že zavolal. . . kdybych to viděl na divadle tak řeknu Deus ex machina. To jsou takový
ty historky, co nevymyslíš, poněvadž by ti je stejně nikdo nevěřil. To se prostě musí stát.

SUCHEMÁ
Počkej ale, Bohumile. . . já přeci nepoletím do Číny, teď.

PLÁNOVSKÝ
Bys ani nemohla. . . je to nějaký uzavřený. . . nejspíš vojenskej prostor. . . prostě manželky
tam nesměj, to bylo první co mi řikali. . .

SUCHEMÁ
Ale co budu dělat?

PLÁNOVSKÝ
Prostě tu zůstaneš. A já se v září buď vrátím nebo uvidíme. . . Porodnictví máme na
nejvyšší světový úrovni, tak vono se to tu beze mě nezblázní.

SUCHEMÁ
A co naše. . . miminko?

PLÁNOVSKÝ
Kdybys jen tušila jak já se na něj těším! Dá Suchemé pusu. Kluci, musím si toho ještě
spoustu zařídit. . . do zejtřka. . . takže. . . promiňte, musím jít. A my se uvidíme večer, An-
dělko! Je celý radostný.

RŮŽIČKA
Počkej Bohouši. . .

PLÁNOVSKÝ
Jasně, promiň. Tu flašku Araratu platím samozřejmě já. Vzdáváme to.

RŮŽIČKA
To jsem nemyslel. Chtěl jsem ti připomenout. . . ty lyže. . . aby sis je tu nenechal.

PLÁNOVSKÝ bere si lyže
No jo, díky. Dík! Tak. . . čau kluci! Odchází.

ŠPAČEK
Jo vlastně ještě něco, Bohouši. Hrneček sis zapomněl sbalit, na institutu, když jsi na
Vánoce odcházel, málem bych ti to neřek. Máš ho u mě, zatim ho teda používám, ale
koupím si do kanclu klidně novej. Mám totiž ten tvůj kancl bejvalej, teď, Dušan mi ho
nechal.

PLÁNOVSKÝ
Prosim tě hrneček! Tak ten si určitě nech! Odchází s konečnou platností. Poměrně dlouhá
pauza v níž tři muži upřeně patří na Suchemou, pak kratší pauza, kde patří už jen muži

55



dva, protože Kristek někde zmizel.
RŮŽIČKA

Mohla byste hrát za Bohouše. . . Pokud tedy hrajete pétanque. Byli bychom zase čtyři.
SUCHEMÁ

Nehraju. A stejně bychom byli nejvýš tři. . . Jonáš se už zase rejpe v tom svym mraveništi.
ŠPAČEK

Tak můžeme jít všichni za ním. . . k mraveništi. . . ať tu nestojíme jen tak.
SUCHEMÁ

Seberu ty koule.
RŮŽIČKA

Co vás nemá! Musíte na sebe teď dávat pozor. Vlastně je to hezké, že spolu máme to malé
tajemství. . . Že se můžeme společně. . . těšit na to překvapení. . .

SUCHEMÁ
Teď vám úplně nerozumím.. .

ŠPAČEK
Jako copak asi se vám narodí?

SUCHEMÁ
Myslíte holka nebo kluk?

RŮŽIČKA
No. Takže. . . když je teď Bohouš zaneprázdněn. . . Vím, že vám nabízím chabou náhradu. . .
ale myslíte, že bychom vás mohli pozvat do cukrárny my dva, tady s Cyrilem?

SUCHEMÁ
A Jonáš?

KRISTEK volá na ostatní od mraveniště
Pojďte, pojďte rychle sem, musím vám něco ukázat.

RŮŽIČKA
A s Jonášem samozřejmě.

ŠPAČEK
Půjdeme hned, ano? Jen co zjistíme, co zajímavého našel Jonáš v tom mraveništi. Výzkum-
níci běží radostně k mraveništi. Suchemá zůstává stát na místě, v ruce má stříbrnou kouli,
kterou by mohla případně hodit poslední hod, chtěla-li by. V pozadí vidíme, že Kristek
se Špačkem jsou už v mraveniště vnořeni až skoro po pás, Růžička kolem nich nedočkavě
poskakuje. Přichází Plánovská.

PLÁNOVSKÁ
Promiňte Andělo, já. . .

SUCHEMÁ
Míla tu není, už odešel. A zítra letí do Číny.

PLÁNOVSKÁ
Vím, Dušan mi to naznačoval. . . Já. . . chtěla jsem vám jen nabídnout svou pomoc, kdybyste
něco potřebovala.

SUCHEMÁ
Stalo se něco?
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PLÁNOVSKÁ
Víte, těším se na to naše miminko. Zjihle se dívá na Andělu.

SUCHEMÁ vylekaně
Nechcete mi dát pusu, že ne?

PLÁNOVSKÁ směje se
Ne. Ale tykat bychom si mohli.

SUCHEMÁ
Anděla.

PLÁNOVSKÁ
Božidara. Podají si ruce a pak se i obejmou. Tak půjdeme do té cukrárny, ne?

SUCHEMÁ ukazuje na tři kolegy v mraveništi
A co s nima, přeci chtěli jít s náma, ne?

PLÁNOVSKÁ
Prostě půjdem napřed, však oni nás najdou, cestou ze Stromovky na Letnou se člověk
jen tak neztratí. Odchází. Opona se zavírá a na ní svítí stejný nápis jako na začátku
hry – Press space to continue. Zpoza opony vykukují tucty podivuhodných mutantů, kteří
vypadají jako upoutávka na příští díl.

– KONEC –
– PRAHA, BŘEZEN, DUBEN, ČERVEN 2016 –

AUTORSKÉ POZNÁMKY K OBSAZENÍ

1David Matásek
2Martina Preissová
3Saša Rašilov
4Jana Janěková
5Jan Bidlas
6Pavlína Štorková
7Igor Orozovič
8Ondřej Pavelka
9Alois Švehlík
10Jiří Štěpnička

57


