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M I K A  M Y L LY A H O
( 3 0 .  1 2 .  1 9 6 6 )

Narodil sa 30. decembra 1966 vo fínskom mestečku Kerava, ktoré sa na-
chádza neďaleko hlavného mesta Helsinki. Práve na tamojšej Fínskej diva-
delnej akadémii v roku 1999 absolvoval štúdium divadelnej réžie. Na svoju 
alma mater sa onedlho vrátil; pôsobil tam však už ako pedagóg réžie, a to 
v rokoch 2002 až 2006. 
Od ukončenia školy pracoval primárne v  dvoch divadlách. Prvým z  nich 
bolo Group Theatre (Ryhmäteatteri), v  ktorom začal pôsobiť v  roku 1998 
ako umelecký šéf. Túto funkciu vykonával spolu s dramatikom a režisérom 
Esa Leskinenom. Počas dvoch rokov tu stihol naštudovať šesť hier, pričom 
na dvoch z nich tiež participoval ako spoluautor, a pracoval tu aj na rozvo-
ji rôznych performatívnych techník. Za svojho pôsobenia v Group Theatre, 
v rokoch 1998 – 2009, tam dovedna naštudoval štrnásť titulov.
Medzi jeho najoceňovanejšie produkcie však patria dve inscenácie. Jed-
nou z nich je Kullervo (2001), hra založená na fínskej legende, ktorej text 
napísal fínsky poet z  devätnásteho storočia Aleksis Kivi, tú pohostinsky 
pripravil v Národnom divadle. Druhou je zasa Shakespearov Hamlet (2003), 
ktorého pripravil ešte v Group Theatre. Za inscenáciu Kullervo dostal cenu 
„Eino Kalima Prize“ v kategórii najlepšia réžia.
Od roku 2010 pôsobí ako generálny riaditeľ Fínskeho národného divadla. 
Rozširuje jeho aktivity, prináša mnoho koprodukčných projektov a hosťujú-
cich inscenácií. Inicioval a nastavil politiku spolupráce s niekoľ kými autor-
mi, ktorí s divadlom pracujú na dlhodobej báze.
Po svojom nástupe do funkcie zriadil tiež novú produkčnú jednotku pod ná-
zvom Touring stage (Putovné javisko). Jej úlohou je organizovať turné ko-
morných produkcií naprieč celým Fínskom, no najmä tam, kde majú nepatr-
ný alebo žiadny prístup k divadelnej tvorbe. Ide predovšetkým o domovy pre 
seniorov, centrá sociálnej starostlivosti, väznice a podobne. Program tejto 
jednotky spočíva najmä v spoločensky angažovanom divadle, ktoré vychá-
dza z komunitného výskumu a interakcie. V posledných rokoch divadlo roz-
šírilo aj svoje terénne aktivity v oblasti edukatívneho divadla a komunitnej 
práce. Divadelná pedagogička Fínskeho národného divadla Pirjo Virtanen 
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zasa inicioval a  rozvinul mnoho projektov a  tematických podujatí príťažli-
vých pre rôzne cieľové skupiny publika. Program zahŕňa diskusné skupiny, 
dramatické kurzy, štúdium literatúry, prehliadky v zákulisí a ďalšie. Jednot-
ka tiež poskytuje vzdelávací podkladový materiál súvisiaci s inscenáciami 
divadla v prospech učiteľov.
Myllyaho vo Fínskom národnom divadle uviedol viacero zahraničných dra-
matických textov, ktoré sa zaoberali sociálno-politickou problematikou, 
medzi nimi aj hry Bertolta Brechta či Fernanda Arrabala. Zároveň tu pripra-
vil viac než dvanásť inscenácií, pričom mnoho ďalších naštudoval aj v iných 
fínskych divadlách. 
Ako dramatik je známy predovšetkým vďaka svojej trilógii Panika (Paniikki, 
2005), Chaos (Kaaos, 2008) a  Harmónia (Harmonia, 2009). Ešte počas 
pôsobenia v Group Theatre dve z nich, Chaos a Harmóniu, uviedol. Tento 
dramatický trojlístok sa zaoberá bojom jednotlivca s požiadavkami dnešnej 
spoločnosti, ktorá diktuje a definuje, ako by ostatní mali žiť. Trilógia bola 
preložená do mnohých jazykov, napríklad do češtiny, angličtiny, nemčiny, 
dánčiny, maďarčiny, ruštiny, bulharčiny a španielčiny, vďaka čomu sa Myl-
lyaho stal jedným z  najprekladanejších a  najuvádzanejších fínskych dra-
matikov. 
Jeho najnovšia hra Garáž (Korjaamo) mala premiéru v  roku 2018 vo Fín-
skom národnom divadle a  táto inscenácia mala byť tiež súčasťou New 
Nordic Festival v Londýne na jar 2020. Hra porovnáva život automechani-
ka a riaditeľa školy a kladie otázky týkajúce sa rozdielu sociálnych skupín 
a hodnoty človeka. 
Rovnako ako v historickej dramatike je však Myllyaho doma i v tej súčasnej. 
Naštudoval napríklad hru Bis Denver autora Olivera Bukowského, ako aj 
The Lieutenant of Inishmore (Poručík z Inishmoru) oscarového scenáristu 
a dramatika Martina McDonagha. 
Myllyahove režisérske inscenácie sú divácky prístupné a často komické, no 
zároveň poskytujú silné a komplexné divadelné zážitky. 

P E T E R  K Á Š A
S Ó L O  P R E  T R I  H E R E Č K Y

Asi nie som ďaleko od pravdy, keď skonštatujem, že fínsky kultúrny kontext 
je v slovenskom prostredí napriek globálnej otvorenosti stále málo známy. 
V  Myllyahových dramatických textoch však nič pravé a  špecificky fínske 
nenájdeme. Dokonca aj mená postáv majú zaužívané celoeurópske formy 
(Sofia, Ema, Júlia, Marek, Leo atď.). Vo svojich textoch otvára autor živé 
a naliehavé otázky aktuálneho sveta, ale súčasne ich konštruuje do univer-
zálnejších a  nadčasovejších polôh. Ponúka modelové dramatické situácie 
a konflikty. Protagonistami sú príslušníci modernej mestskej inteligencie. 
Postavy väčšinou prežívajú krízu stredného veku, ocitajú sa v hraničných 
situáciách a musia riešiť neočakávané a nepredvídateľné životné situácie, 
osobné sklamania a frustrácie. Dramatický text Chaos je napísaný pre tri 
ženské postavy, ktoré však musia zvládnuť aj niekoľ ko ďalších vedľajších 
mužských i ženských rolí: manželov, milencov, pacientov, prísnu riaditeľ ku 
školy, ale aj postavu čašníčky či sudcu. Už tento moment naznačuje, že ide 
o netradičný a nekonvenčný dramatický text. 
Autor v sebe nezapiera skúseného režiséra, ktorý dobre vie, že kvalitu tex-
tu určuje nielen literárna hodnota, ale aj (najmä) jeho inscenačný potenciál. 
V modelovej dráme využíva aj metódu divadla v divadle. Postavy tak vystu-
pujú pred divákmi vo svojich primárnych úlohách, ale súčasne si navzájom 
(ale aj divákom) predhrávajú viaceré svoje životné situácie. Teda vlastné 
príbehy postavy nielen rozprávajú, ale aj predvádzajú. V  hre Chaos je to 
forma smutno-smiešneho komentovania vlastných životných zlyhaní. Text 
sa tak vo svojej javiskovej realizácii prevrstvuje a  komplikuje. Autor pra-
cuje nielen s  paralelnými a  dynamickými časopriestorovými rovinami, ale 
aj s dynamickou a premenlivou poetickou štruktúrou, pre ktorú je typické 
viacnásobné kódovanie. V texte sa odrážajú autorove bohaté režijné skúse-
nosti, ako aj poznanie zásad fungovania divadelnej prevádzky. Ráta s tým, 
že možnosti a  limity divadla vo výraznej miere vždy určoval a stále určuje 
(ne)spokojný divák. 
Autor dokonale zvláda takzvané umenie kompromisu medzi vyššími ume-
leckými ambíciami a  štandardným diváckym očakávaním či takzvaným 



1 8

XYMonika Hilmerová

meštianskym vkusom. S remeselnou dokonalosťou kalkuluje s recepčným 
potenciálom modelového diváka, ktorý žije vo svete popkultúry. Rešpektuje 
ho, ale súčasne mu ponúka možnosť divadelnej alternatívy v  podobe hlb-
šej a pestrejšej umeleckej prezentácie sveta. V dráme Chaos sa otvárajú 
mnohé vážne sociálne témy a  najmä to, ako ich reflektuje a  prežíva žen-
ská časť moderného sveta. Autor problémy transparentne exponuje často 
formou naturalistickej otvorenosti (stupňovaná emócia prerastajúca do 
netypickej ženskej agresivity), ale aj cez jemnú iróniu, čierny humor až sar-
kazmus. V texte zaznievajú aj odkazy na známe diela tematizujúce skryté 
a tajomné hĺbky ženských duší. Milovníci divadla či dobrých filmov si určite 
spomenú na A. P. Čechova, ale aj na režisérov ako P. Almodóvar, W. Allen či 
Q. Tarantino, iná skupina divákov objaví v predstavení zaužívané jazykové 
formulky z populárnych filmov či televíznych „euroseriálov“, ako napríklad 
Sex v meste. Táto rafinovaná autorská stratégia predpokladá aj primeraný 
interpretačný kód. Teda spriazneného režiséra i herečky. 

KÁŠA, Peter. | Sólo pre tri herečky | Mika Myllyaho | Chaos. 
In Monitoring divadiel na Slovensku [online], 05. 04. 2018 [cit. 2020-11-20] 

Dostupné | https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/solo-pre-tri-herecky/
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O T T O  K A U P P I N E N
F Í N S K E  D I VA D L O  V Č E R A  A  D N E S

Korene fínskeho divadla siahajú do čias šamanizmu a takzvaných čarodejní-
kov. Tí sprostredkúvali členom skupiny kontakt s prírodnými silami. Používali 
rituálny bubon, ktorý často obsluhoval ich pomocník. Ten im pomáhal dosiah-
nuť extatické stavy. Boli totiž presvedčení o tom, že správnym pomenovaním 
vecí je možné ovládnuť ich podstatu. Tento prvok sa veľmi silno zachoval v ľu-
dovej slovesnosti vďaka takzvaným runopevcom. Títo ľudoví speváci melodic-
ky podávali príbehy, väčšinou o  hrdinoch z  fínskej mytológie. Vďaka týmto 
runám vytvoril fínsky jazykovedec Elias Lönnrott (1802 – 1884) svoju Kalevalu 
– fínsky národný epos vo verši. 
Zdalo by sa teda, že Fínsko bude živnou pôdou pre divadlo a  performatív-
nosť všeobecne. Nebolo to však celkom tak. Prvé doložené profesionálne 
divadelné predstavenie sa uskutočnilo až v polovici sedemnásteho storočia 
a  dokonca i  to bolo skôr výnimkou. Aktívne sa začalo divadlo profilovať až 
začiatkom devätnásteho storočia. V roku 1817 bola v Turku postavená prvá 
divadelná budova. Ani to však fínskemu divadlu nepomohlo, stále prevažovali 
málopočetné kočovné skupiny, ktoré svoje predstavenia hrávali väčšinou vo 
švédskom jazyku. Ani fínska dráma v podstate neexistovala. Zdalo sa, že Fíni 
skrátka nemajú k divadlu vzťah. V roku 1843 napísal slávny básnik a spiso-
vateľ fínsko-švédskeho pôvodu Zacharias Topelius: „Prečo nemáme národné 
divadlo a žiadny talent, ktorý by sme mohli nazývať naším vlastným? Tento 
národ je príliš vážny a strnulý, než aby bol schopný tvoriť a prevádzkovať di-
vadlo. Pokiaľ je táto vážnosť nášho národa jediným dôvodom absencie javis-
kového umenia, prečo nám chýba i tragédia, pre ktorú by tento východiskový 
stav bol ideálny?“ 
Tento manifest však vyvolal v  umeleckých kruhoch prudké reakcie odporu 
a Topelius neskôr svoj názor prehodnotil. Niektoré rysy fínskeho národa však 
podľa fínskeho teatrológa Mattiho Aroa negatívne prenikajú i do sféry diva-
delného umenia. Píše: „Vonkajší tlak vždy národ stmeľoval. Napríklad zimná 
vojna patrila k udalostiam, ktoré vyvolali v celom národne silný pocit my-sami. 
Ale veľmi typicky sa čoskoro po nej národ znova rozdelil do samostatných 
regiónov a dokonca do jednotlivých skupín zmýšľajúcich štýlom ja-sám. Sme 
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vždy nedôverčiví, závistliví a chamtiví, je nám vlastné búriť sa proti tým, čo 
sú na tom lepšie. Náš národ bol zraďovaný už omnoho skôr, než vznikli súčas-
né politické zoskupenia. Premýšľanie štýlom ja-sám prevládalo. Paradoxne 
práve roztrieštené skupiny individualít boli vždy tými, ktoré dosiahli historic-
ký význam. (…) Vo vojnách boli Fíni individuálnymi bojovníkmi. Pri cvičeniach 
i ten najviac zapálený Fín vystupoval proti striktnosti nemeckého štýlu, ale 
sám v  lese bol najlepším bojovníkom na svete. Toto je možné odsledovať aj 
v divadle. Fín by veľmi rád chcel byť ja-sám i pri tvorbe, býva preňho náročné 
pristúpiť na pravidlá tvorby v kolektíve. Napokon sa prispôsobí, ale predchá-
dza tomu veľ ký vzdor.“ Majme na pamäti, že tieto slová boli písané v  roku 
1977, napriek tomu je tento individuálny vzdor vo fínskej kultúre vystopova-
teľný. Súčasná generácia tvorcov sa ho snaží aktívne vykoreniť a podporovať 
spoluprácu divadelných tvorcov. Svedčia o tom napríklad aktivity združenia 
Teksti a jeho snaha viesť mladých autorov k spolupráci na projektoch. 
Prvou lastovičkou fínskeho profesionálneho divadla bolo uvedenie prvej fín-
skojazyčnej hry na profesionálnej scéne 10. mája 1869. Šlo o text Lea, kto-
rý napísal básnik, spisovateľ a dramatik Aleksis Kivi. To znamenalo prevrat, 
pretože fínskemu divadlu sa tým podarilo odtrhnúť od švédskeho, ktoré ho 
dovtedy dusilo. Tým sa začal proces emancipácie fínskeho divadla, ktorý vy-
vrcholil v roku 1872 založením Suomen teatteri (Fínskeho divadla), ktoré bolo 
neskôr premenované na Suomen Kansallisteatteri (Fínske Národné divadlo). 
Jeho dnešná budova v Helsinkách bola dokončená v roku 1902. V  jeho po-
čiatkoch sa tu uvádzali prevažne realistické hry, napríklad Ibsenove. Jeho 
Nora bola naštudovaná okamžite po svojom vzniku v roku 1880. 
Na prelome devätnásteho a  dvadsiateho storočia začali vznikať takzvané 
robotnícke divadlá. Pôvodne neboli nijako prepojené, formovali sa ako ama-
térske z potreby robiť divadlo. Najdôležitejšie z nich je Tampereen Työväen 
teatteri (Robotnícke divadlo v  Tampere), ktoré bolo založené v  roku 1901. 
Na rozdiel od väčšiny ostatných robotníckych divadiel šlo o  profesionálne 
divadlo s  vyspelým umeleckým súborom. Systém robotníckych divadiel sa 
tiež líšil od tých v socialistických štátoch. Divadlám nebol diktovaný reper-
toár a ich súborom bola vyplácaná pravidelná štátna dotácia, ktorá ich mala 
motivovať k snahe o čo najväčšiu umeleckú kvalitu inscenácií, porovnateľnú 
s profesionálnymi divadlami. Všeobecne malo teda amatérske divadlo výsad-

né postavenie, ktoré mu dovoľovalo byť kvalitatívne na úrovni. Amatérske 
divadlá boli v  niektorých mestách základnými kameňmi divadelnej tradície 
vôbec a z nich postupne vznikali mestské divadlá. Tento trend je možné dnes 
vidieť napríklad v tradícii takzvaných letných divadiel, ktorých je veľ ký počet. 
Úroveň Národného divadla však začala upadať. V roku 1938 pomenovala ko-
misia pre fínsku drámu problém takto: „Repertoár dôležitých štátom finan-
covaných divadiel nesmie byť ľahkovážny, v prvom rade nie cielený na obchod-
ný zisk. Repertoár Národného divadla sa tomu však znepokojivo približuje.“ 
Druhá svetová vojna otriasla fínskou spoločnosťou natoľ ko, že sa povojnové 
roky niesli v duchu snahy znovu vybudovať kvalitný repertoár. Rozbehla sa 
vlna revue, tá však nebola publikom prijatá a v 60. rokoch upadla do zabud-
nutia. Zároveň začal kvitnúť muzikál a veľ kému záujmu sa tešila už masovo 
rozšírená televízia. Ako určitá protiváha začali, najmä v Helsinkách, vznikať 
malé experimentálne štúdiové divadlá. Patrí k  nim napríklad KOM-teatteri 
(Divadlo KOM). Odtiaľ začala do divadla prenikať politika a sociálno-kritická 
tematika. Divadlo však už bolo rozdelené na populárne a avantgardné. Vplyv 
populárnych divadelných produkcií vrcholil na konci 80. rokov, pričom sa nie-
sol v duchu usadania a kostnatenia kamenných divadiel. Divadlo sa stalo ma-
sovou zábavou. Vzniklo mnoho reakcií proti tomuto trendu. Najvýraznejšou 
z nich bolo „Julamen teatteri“ („Božie divadlo“), skupina študentov helsinskej 
Divadelnej vysokej školy, ktorí v roku 1987 na festivale v Oulu v rámci svojho 
predstavenia zaútočili na publikum hasiacimi prístrojmi, exkrementmi, petar-
dami a bičmi. Táto akcia vyvolala veľmi negatívne ohlasy, ale otvorila diskusiu 
o  stave vtedajšieho fínskeho divadla, čo bolo jej účelom. Ministerstvo kul-
túry dokonca zvažovalo uzavretie Divadelnej vysokej školy a  vylúčenie pe-
dagógov, ktorí akciu neodsúdili. Na stranu študentov sa postavil napríklad 
významný pedagóg, režisér a  dramatik Jouko Turkka, o  ktorého účasti na 
príprave akcie sa špekulovalo. Turkka však všetko poprel. 
Od deväťdesiatych rokov sa však úroveň fínskeho divadla ustavične zvyšuje. 
Aktívne sa do divadelného života začala zapájať generácia tvorcov a  auto-
rov narodená v  sedemdesiatych rokoch, napríklad režiséri Kristian Smeds 
(1970) a Mikko Roiha (*1971), dramatici Maria Kilpi (*1979), Heini Junkka-
ala (*1975), Elina Snicker (*1977), Okko Leo (*1971), Juha Jokela (*1970), 
Sofi Oksanen (*1977) a ďalší. Môžeme k nim počítať aj niekoľ ko umelcov na-
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rodených o čosi skôr či neskôr, najmä režisérov a dramatikov ako Reko Lun-
dán (1969 – 2006) a Mika Myllyaho (*1966), spomenieme ešte herečku, reži-
sérku a dramatičku Leeu Klemolu (*1966), dramaturga a dramatika Jussiho 
Moilu (*1981) a režisérku a dramatičku Saaru Turunen (*1981). 
Táto nová generácia sa zaslúžila o obrodu existujúcich divadiel i o vznik mno-
hých divadelných subjektov. Kristian Smeds v  roku 1996 spoluzaložil hel-
sinské Teatteri Takomo (Divadlo Kováreň), ktorého umeleckým šéfom bol do 
roku 2001. Jusii Moila spoluzakladal v roku 2008 helsinské Teatteri Nirvana 
(Divadlo Nirvana), ktorého umeleckým šéfom stále je. Ďalšími novými diva-
delnými skupinami sú napríklad Teatteri Naamio ja Höyhen (Divadlo Maska 
a  Perie), založené amatérmi v  roku 1996, Todellisuuden titkismuskeskus 
(Stredisko výskumu skutočnosti), založené v  roku 2001 študentmi Teatte-
rikorkeakoulu (Divadelnej vysokej školy – TEAK) v roku 2001, alebo Helsin-
gin Taiteellinen Teatteri (Helsinské umelecké divadlo), založené v roku 2005 
vtedy ešte amatérskou skupinou vedenou režisérkou Minnou Harjuniemi. 
Pre tieto nové divadlá je typická snaha o  pocit spolupatričnosti so súbo-
rom. „Práve ‚ideológiou skupiny‘ alebo ‚zápalom pre skupinu‘ vychádzajúcim 
z rockovej kultúry sa tieto skupiny snažia brániť tradičnému ‚rozdeleniu prá-
ce‘ a hierarchii známej z konvenčného divadla vychádzajúceho zo špecializá-
cie.“ Skôr než o hlásanie manifestov im ide o stále skúmanie vlastnej práce 
a spoločnú výmenu takto získaných poznatkov. Intenzívna snaha o kolektív-
nu tvorbu je teda v súčasnom fínskom divadle výrazným smerom. 
Vďaka Mika Myllyahovi, ktorý sa v roku 2010 stal riaditeľom Národného di-
vadla, sa v jeho repertoári objavujú texty sľubných mladých autorov a insce-
nácie hľadajúce nové cesty divadelného vyjadrenia. Jednou z najdôležitejších 
inscenácií po roku 2000 bolo zinscenovanie vojnového románu Tuntematon 
sotilas (Neznámy vojak) od Väinö Linny v réžii Kristiana Smedsa v roku 2007 
práve v  Kansallisteatter, čo znovuotvorilo pre mnohých Fínov stále citlivú 
tému roly Fínska v druhej svetovej vojne. 
 Z češtiny preložil Mário Drgoňa

KAUPPINEN, Otto. Sondy do současné finské dramatiky a jejího tematického směřování 
(Reko Lundán, Heini Junkkaala, Okko Leo). Brno, 2013. Bakalárská práca. Janáčkova akademie 

múzických umění v Brně, Divadelná fakulta. Vedúci práce Petr Oslzlý. S. 16 – 20.
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A K O  J E  T O  S O  S É R O T O N Í N O M  N A O Z A J ?

V samotnom dramatickom texte Chaos, ako i v našej inscenácii sa pomer-
ne často vyskytujú motívy ako sérotonín, antidepresíva či duševné poruchy 
a ich liečba. Vzhľadom na to, že všetky tieto témy sú v našom spoločenskom 
kontexte stále pomerne často stigmatizované a nepochopené, bude dobré, 
ak sa podľa možností pokúsime danú problematiku objasniť.
Ľudský mozog produkuje rôzne prenášače nervových vzruchov, takzvané 
neurotransmitery. Vďaka nim dochádza k prenosu impulzov medzi jednotlivý-
mi nervovými bunkami, teda neurónmi. Jedným z takýchto neurotransmite-
rov, pričom ide o jeden z najdôležitejších, je práve sérotonín. Je to hormón, 
ktorý je v našom tele zodpovedný za mnoho. Vo všeobecnosti je označovaný 
ako „hormón dobrej nálady“. Jeho nedostatok v  ľudskom organizme môže 
spôsobovať intenzívne pocity úzkosti, smútku, respektíve celkovú psychickú 
nepohodu, no tiež problémy so spánkom. 
Nášmu telu v  produkcii sérotonínu nepriamo pomáha aj strava, respektíve 
sacharidy. Jedlá s obsahom cukru dokážu relatívne rýchlo zvýšiť hladinu sé-
rotonínu, čo je primárnym dôvodom, prečo pri pocitoch smútku alebo nervo-
zity mnohí z nás často siahajú po cukrovinkách a podobne. Tie však v skutoč-
nosti vyvolajú rovnako rýchly vzostup, ako i pokles hladiny cukru v krvi, čím 
vznikajú extrémne výkyvy v produkcii hormónov nadobličiek. Vďaka tomu je 
teda faktom, že konzumácia takejto stravy spôsobuje psychickú nepohodu. 
Protiváhu však tvoria komplexné sacharidy, ktoré sa nachádzajú napríklad 
v ryži či celozrnnom chlebe. Tie dokážu zabezpečiť nárast hladiny sérotonínu 
bez zvýšenia cukru v krvi. 
Okrem toho je však pre produkciu sérotonínu dôležitá i aminokyselina tryp-
tofán. Tú náš organizmus tiež využíva na tvorbu sérotonínu, ktorý je, obrazne 
povedané, aj dobrým uspávadlom a v noci sa mení na hormón melatonín, kto-
rý zasa zodpovedá za kvalitu spánku. Získavame ju aj z potravín, ako naprí-
klad arašidy, chudé mäso, ryby, sója, datle, mlieko či čokoláda. 
Serotonín je však zodpovedný aj za správnu peristaltiku, teda pohyb čriev, 
no tiež pomáha pri regenerácii vnútorných orgánov, predovšetkým pečene. 
Rovnako zabezpečuje zhlukovanie krvných doštičiek pri poraneniach, sťa-
huje cievy a zastavuje krvácanie. Vyvážený jedálniček však nie je jediné, čo 

spôsobuje plynulú tvorbu sérotonínu. Ovplyvňuje ho i dostatok pohybu, slnka 
a vitamínu D, ktorý získavame i z neho, no tiež spánok či odpočinok a optimis-
tické nastavenie mysle. Nebezpečným spôsobom zvyšovania hladiny seroto-
nínu však môžu byť nikotín a alkohol. Tie totiž len krátkodobo podporia jeho 
uvoľňovanie na nervových spojoch. Po odznení vplyvu týchto látok jeho hla-
dina zasa klesá. Rovnaké a ešte horšie vplyvy môže mať aj užívanie narkotík. 
Nebezpečný je tiež takzvaný serotonínový syndróm, teda jeho zvýšené uvoľ-
ňovanie. Príznakmi takéhoto syndrómu môžu byť slabá forma mánie, ktorá 
sa prejavuje povznesenou náladou a  hyperaktivitou, no tiež halucinácie, 
zmätenosť alebo dokonca kóma. Okrem toho sérotonínový syndróm môže 
sprevádzať potenie, návaly tepla, vysoký krvný tlak či zrýchlený pulz, no aj 
nevoľnosť, hnačku či vracanie. K tomu sa môže pridať i porucha svalovej ko-
ordinácie, kŕče a tras. Závažný priebeh a komplikácia takéhoto stavu môže 
zapríčiniť vysoké horúčky, potrebu hospitalizácie, stratu vedomia či mŕtvicu, 
čo môže byť pre postihnutého smrteľné. Môže vznikať kombináciou viace-
rých liekov či užívaním niektorých drog, ako napríklad extázy. 
Podľa psychiatričky a terapeutky Dr. Magdalény Frecer nič z dostupných dát 
ohľadom spojenia serotonínu, antidepresív a alkoholu konzistentne nedoka-
zuje priamu spojitosť medzi agresivitou a antidepresívami. I keď v deväťde-
siatych rokoch prebiehali intenzívne snahy médií a  spoločnosti o  spojenie 
agresivity so sérotonínom a vplyvom spoločnosti, nič také sa vedecky nepo-
tvrdilo. Rovnako tak výskumy a zistenia za ostatných dvadsať rokov nepo-
tvrdzujú priamočiaru súvislosť. Sérotonín má skutočne okrem iného vplyv na 
reguláciu emócií. Tento fakt je však potrebné vnímať v širšom kontexte než 
len v otázke regulácie agresivity, pretože inak ide len o zjednodušenie a sna-
hu škandalizácie antidepresívnej liečby, ktorá kedysi bola v médiách prítom-
ná, no už nie je aktuálna. Žiadny liek zo skupiny antidepresív v skutočnosti 
nebol stiahnutý z trhu pre provokovanie agresívneho správania. Zároveň je 
síce známe, že nízka hladina sérotonínu je spájaná s  agresívnymi sklonmi, 
no faktom je, že aj tu ide skôr o impulzivitu a verbálnu agresiu než o prejavy 
patologickej agresie a násilia. I keď bolo časom preukázané, že sérotonín má 
vplyv na racionálnu kontrolu emócií, rovnako sa ukázalo, že sa na nej podieľa 
mnoho iných mechanizmov, v dôsledku čoho môžeme tvrdiť, že sérotonín nie 
je hlavným aktérom. 
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Inak to nie je ani v prípade našej inscenácie Chaos. Jedna z protagonistiek, 
Ema, ktorá antidepresíva užíva, sa vinou násilníctva dostane do problémov 
so zákonom a  snaží sa dokázať, že za to môžu lieky, ktoré užíva, niekedy 
i v kombinácii s alkoholom. Skutočnosť je však taká, že Ema je prirodzene im-
pulzívna; navyše je pod dlhodobým tlakom zo strany svojho manžela, no tiež 
rieši mnoho iných existenčných problémov – napríklad starostlivosť o dcéru 
či splácanie hypotéky. V tomto momente je dôležité pripomenúť, že alkohol je 
faktor, ktorý pomáha impulzívnym a skratovým reakciám aj v prípade dušev-
ne vyrovnaného jedinca. Preto môže byť pre emočne nestabilných jedincov 
nevhodné, ba priam až nebezpečné tieto dva stimulanty kombinovať. Aj bez 
liekov dokáže kombinácia alkoholu, partnerských problémov a  dlhodobého 
stresu spôsobiť nevyspytateľné situácie, zvlášť v takej exponovanej situá-
cii, aká je vykreslená v  texte Chaos. Každý jedinec má v  sebe zakódovanú 
agresivitu, ktorá ho môže prekvapiť svojou intenzitou, keď vypláva na povrch. 
Psychologická depresia môže byť spojená so smútkom alebo s  potláčanou 
agresiou, čiže pokiaľ tieto emócie pacient vďaka alkoholu odblokuje počas 
liečby antidepresívami, jedinec môže reagovať prehĺbeným smútkom, dokon-
ca mať aj suicidálne myšlienky alebo byť agresívny.



XYXYDiana Mórová, Táňa Pauhofová, Monika Hilmerová
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M I K A  M Y L LY A H O
3 0  R O K O V  J E  A K U R Á T  T A K  D O S Ť

Tvorivú osobnosť Mika Myllyahoa sme si už predstavili vyššie. Našim náv-
števníkom ho však radi priblížime aj osobnejšie. Dramaturg inscenácie jeho 
textu Chaos Mário Drgoňa s ním 24. novembra 2020 viedol online rozhovor 
o tom, ako vníma súčasnú situáciu, no i svoju dramatickú tvorbu s odstupom 
mnohých rokov, ale aj o tom, čo práve pripravuje.

Úplne prvá a priam obligátna otázka: Aká je momentálne situácia vo Fínsku? 
Mám na mysli všeobecne i vo svete divadla, v spojitosti s pandémiou.
Nuž, situácia tu je momentálne vcelku priaznivá; doposiaľ sme zaznamena-
li len dvadsaťtisíc infikovaných vírusom COVID-19. Ak to porovnám s celou 
Európou, naša situácia je naozaj dobrá, ale teraz to bude o čosi horšie. Minu-
lý piatok sa totiž vláda rozhodla zatvoriť všetky divadlá v Helsinkách. Tento 
týždeň teda hrať určite nebudeme, musíme počkať až do decembra. Dúfam, 
že sa situácia zlepší. Pracovali sme síce celú jeseň, no, samozrejme, že sme 
predávali zhruba tridsať percent vstupeniek. Keď sa zamyslím nad tým, že 
máme k dispozícii veľ kú sálu, kde je tisíc miest, a predali sme vždy len asi 
dvesto, je to naozaj málo. Vláda určila nejaké bezpečnostné pravidlá pre náv-
števníkov, ktoré musíme dodržiavať. Napríklad, že návštevníci musia sedieť 
meter od seba navzájom, no je to stará divadelná budova, kde sú sedadlá veľ-
mi blízko seba. To je dôvod, prečo môžeme predávať asi tak dvestopäťdesiat 
vstupeniek. Ale zatiaľ to zvládame. A čo sa prvej vlny týka, boli sme zatvorení 
tri mesiace, bol tu lockdown. 

Ako vnímate svoju trilógiu Chaos teraz, s odstupom rokov, keď vznikala?
Je to takmer pätnásť rokov, čo som napísal Paniku, dvanásť rokov, čo som 
napísal Chaos, a desať rokov, čo vznikla Harmónia. Som príjemne prekvape-
ný, že stále existujú. Ak sa zamyslím napríklad nad Chaosom a nad témami, 
ktoré nesie, ide stále o veľmi aktuálnu hru. Keď sa dívam na tento rok a na 
svet v týchto časoch, uvedomujem si, že veci, ktoré musia ženy riešiť – boj 
o svoje miesto a podobne – to všetko stále existuje. Nemám pocit, že ktorá-
koľ vek z týchto troch hier by bola stará, sú stále ako nové. V každom prípa-
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de, najradšej z nich mám Chaos, aspoň v tomto momente. Najmä v súvislosti 
s postavením žien v tomto svete a s ich právami. Alebo s tým, čo sa deje prá-
ve teraz v Bielorusku. Myslím na tie ženy, ktoré bojujú s políciou. Je to stále 
dôležitá hra. Momentálne pracujem na druhom diele Chaosu a naozaj ma to 
baví. Bude o tých istých postavách, ktoré sa ustavične ocitajú v situáciách, 
v ktorých musia bojovať o svoje šťastie. 
Ale aby som bol úplne úprimný, keď som písal Chaos, v skutočnosti som ne-
uvažoval nad ženami. Predmetom bola totiž moja vlastná agresivita a to, ako 
sa s ňou vyrovnávam. Transformoval som ju do týchto troch postáv.
Paniku som zasa napísal, pretože celý život trpím panickou poruchou. Prvý 
panický atak som prežil asi ako sedemročný. S týmito pocitmi pracujem celý 
život a v Panike som sa chcel zamyslieť nad agresivitou, pretože tá je občas 
obranou proti strachu. Chaos bol teda len druhým takýmto uvažovaním. Člo-
vek v sebe musí mať istý druh agresie, aby sa dokázal nejako brániť. 
Ako napríklad tie tri postavy v mojej hre – Sofia, Ema a Júlia – všetky majú 
s touto emóciou nejaký vzťah. Samozrejme, keď som Chaos inscenoval, veľa 
som sa so ženami na túto tému zhováral. Mal som šťastie na tri vynikajú-
ce herečky, jedny z najlepších vo Fínsku, ktoré mali práve okolo štyridsiatky. 
Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, čo agresivita je, ako sa s ňou vyrovná-
vame a ako ju zvládať. Táto téma ma stále veľmi zaujíma, zvlášť keď si uvedo-
mím, čo všetko dnes riešime na internete (hate speech), no i v reálnom čase 
a svete. Najmä v tomto chaotickom svete by sme mali poznať svoju agresívnu 
stránku. Napríklad je tam Sofia, ktorá ide do kaviarne a  udrie muža, ktorý 
tam nahlas telefonuje. To je, samozrejme, zlá reakcia. No jej problém je, že 
nevie, ako používať vlastnú agresiu.
Nuž a potom je tam mnoho situácií, ktoré som zažil ja sám. Napríklad, keď 
Sofia hovorí v záverečnej scéne o tom, že sa viezla električkou a že tam bol 
muž, ktorý na niekoho pokrikoval a nadával mu. Presne to som zažil, keď som 
sa viezol električkou a  bol v  nej aj nejaký nacionalista, ktorý pokrikoval na 
jedného černocha, aby šiel domov. Celý čas som uvažoval nad tým, čo robiť. 
Mám čierny pás z karate, trénujem ho celý život a viem, čo dokážem. Uvedo-
mujem si však, že ak niekoho udriem, môže sa stať, že zomrie a ja pôjdem do 
väzenia. Je veľmi ťažké takéto situácie zvládať, je náročné niekomu niečo 
povedať, keď sa správa rasisticky či inak agresívne.

Tri texty ste vytvorili v  priebehu pár rokov, následne ste sa ako dramatik 
odmlčali na viac než desať rokov. Prečo? A  čo bolo, naopak, impulzom na 
opätovné písanie divadelných hier?
Áno, odmlčal som sa na deväť rokov. V roku 2010 som totiž dostal ponuku 
pracovať vo Fínskom národnom divadle. Som teda jeho riaditeľom a umelec-
kým šéfom zároveň. Tu vo Fínsku to tak, na rozdiel od mnohých európskych 
krajín, kde sa tieto funkcie vykonávajú separátne, funguje. Samozrejme, spo-
lupracujem so štyrmi dramaturgmi. Spoločne hľadáme, vyberáme a tvoríme 
texty, ktoré chceme uvádzať. No viesť tento obrovský „dom“ si vyžaduje tak 
veľa práce, že som nemal šancu nič písať. Navyše sa mi pred ôsmimi rokmi 
narodil syn, takže aj jemu venujem mnoho času. Dlhšie ani nerežírujem zvlášť 
často, možno tak raz za dva roky; aj to väčšinou v prípade, že režisér odriekne 
dohodnutý projekt. Nuž a potom je to asi aj o mojej osobnosti. Necítim sa len 
ako autor alebo výlučne ako režisér. Vyštudoval som síce réžiu, inscenoval 
som mnoho klasických textov, no i  súčasnej dramatiky a  v  roku 2005 som 
prirodzene prešiel k písaniu. A šlo to naozaj dobre, v relatívne krátkom čase 
som napísal tieto tri hry. No keď netrpím, nepíšem. Navyše si myslím, že ak 
by som sa dramatickej tvorbe aj aktívnejšie venoval, napísal by som možno 
o jednu hru za dva roky viac. Ale, samozrejme, dúfam, že budem mať čas opäť 
aktívnejšie písať. 

Ako to teda celkovo funguje vo Fínskom národnom divadle?
V  súbore máme dvadsaťpäť hercov, s  ktorými naozaj intenzívne pracujem. 
Sme si veľmi blízki, vďaka čomu dokážeme pripraviť štrnásť premiér ročne, 
no aktívne spolupracovať i s nemocnicami, väznicami či imigrantmi. Pred de-
siatimi rokmi bolo toto divadlo zatvorené do seba. Nik sa doň nevedel dostať. 
Robili svojich obligátnych štrnásť premiér a to bolo všetko. Ale ja som chcel 
zmenu. Spolupracujeme s inými súbormi na pravidelnej báze (ročne tu takto 
vznikne asi desať produkcií) a ja sa snažím poskytovať naše priestory ľuďom 
zvonka, pretože v  Helsinkách je mnoho freelancerov. Do budúcna plánuje-
me rekonštrukciu všetkých priestorov a ja verím, že každé leto budem môcť 
divadlo otvoriť pre skupiny zahraničných tvorcov. Hádam to stihnem, mám 
v pláne pracovať tu ešte osem rokov a potom končím. Myslím, že viesť divadlo 
dvadsať rokov úplne stačí. No vlastne ešte než som začal pracovať tu, viedol 
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som jedenásť rokov Group Theatre (Ryhmäteatteri), ktoré som založil. Takže 
si myslím, že tridsať rokov je akurát tak dosť. 

A teraz otázka, ktorá mala prísť azda ako prvá. Ako ste sa dostali k divadlu? 
Čo bolo vašou motiváciou začať ho robiť?
Pochádzam z robotníckej triedy, mama i otec boli robotníci. Keď som bol die-
ťa, nemali sme doma nič spojené s kultúrou, dokonca ani knihy. Len sme hrali 
hokej a opravovali autá. A keď som bol tínedžer, chodil som sa s kamarátmi 
biť do mesta. Dnes netuším, čo s nimi je, ale nebola to dobrá partia. Vyštu-
doval som odbornú školu, mal som byť automechanik, potom som šiel na vy-
sokú školu technického zamerania. Ale keď som mal zhruba dvadsaťtri rokov, 
dostal som nejakú depresiu a opäť sa u mňa prejavili panické stavy, ktoré sa 
stále zhoršovali. Začal som teda uvažovať nad tým, asi to bola intuícia, že 
by som mal skončiť s prácou v oblasti techniky a začať robiť niečo úplne iné. 
V novinách som našiel inzerát na divadelný kurz a premýšľal som, že by bolo 
pekné pracovať v divadle. Mal som dvadsaťpäť, keď som sa na ten kurz prihlá-
sil, a vďaka tomu som si uvedomil, že divadlo je môj domov, že som, obrazne 
povedané, našiel Ježiša alebo niečo také. A rok nato som nastúpil na školu. 
To už je história. Bola to vlastne veľ ká zhoda okolností, že som sa dostal k di-
vadelnej réžii. Skôr než som nastúpil na Divadelnú akadémiu, bol som v di-
vadle tri-, možno štyri- alebo päťkrát. No a to je aj dôvod, prečo som napísal 
hru Garáž. Mal som potrebu trochu pracovať aj s touto časťou mojej osob-
nosti, s tým faktom, že mám v sebe zakódovanú robotnícku triedu. Navyše, 
vo Fínsku ostatní nepíšu hry takým spôsobom, že by v nich vykresľovali život 
a osobnosť robotníka.
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E N I K Ö  E S Z E N Y I

Absolvovala štúdium herectva na Univerzite divadelného a filmového umenia 
v Budapešti (SZFE) v roku 1983. Vzápätí získala angažmán v budapeštian-
skom Vígszínház (Divadlo komédie), kde v rokoch 2009 – 2020 pôsobila ako 
riaditeľ ka a  umelecká šéfka. Jej prvým režijným počinom bola inscenácia 
dramatického textu Georga Büchnera Leonce a  Lena v  budapeštianskom 
Komornom divadle. Tá v roku 1991 získala sedem cien na Maďarskom diva-
delnom festivale. Na Slovensku sa po prvý raz predstavila práve v SND ako 
režisérka inscenácie Shakespearovej hry Ako sa vám páči v roku 1996. Šlo 
pritom o jej prvú inscenáciu Shakespeara. Získala za ňu vôbec prvé ocenenie 
Dosky v kategórii réžia. Následne sa k nám vrátila v roku 2002, keď naštudo-
vala ďalšiu hru tohto ikonického anglického dramatika Antonius a Kleopatra. 
V  roku 2013 zasa pripravila inscenáciu Venuša v  kožuchu (Ives David) 
v  Divadle Aréna a  Večer trojkráľový alebo Čo len chcete v  rámci Letných 
shakespearovských slávností. Pôsobila tiež v pražskom Divadle Bez zábrad-
lí a  v  Národnom divadle Praha, no tiež vo washingtonskom Arena Stage či 
v Petrohrade. Doposiaľ pripravila viac než dve desiatky réžií a stvárnila nie-
koľ ko desiatok postáv, väčšinou hlavných. Okrem mnohých hereckých a re-
žijných ocenení získala aj Kossuthovu cenu (2001), ktorá je najvyšším štát-
nym ocenením za pôsobenie v maďarskej kultúre.

K A T A R Í N A  G R E G A  N E D E L S K Á

Vyštudovala architektúru na Slovenskej technickej univerzite a  divadelnú 
scénografiu na bratislavskej VŠMU, no vďaka programu Erasmus+ strávila 
tiež rok na brnianskej JAMU. Doposiaľ spolupracovala s Letnými shakespea-
rovskými slávnosťami a s Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava v Bratislave, 
okrem toho participovala na mnohých školských inscenáciách. Pripravila tiež 
výtvarnú zložku k  inscenácii Antigona v  réžii Doda Gombára v Činohernom 
štúdiu v Ústí nad Labem. Pôsobí aj ako performerka a tanečnica, pričom má 
skúsenosti aj s filmovou architektúrou. 

T V O R C O V I A

T
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A N D R E A  M A D L E Ň Á K O V Á

Vyštudovala scénografiu na VŠMU, kde získala teoretické aj praktické zna-
losti v oblasti divadelného umenia. Venuje sa scénickej a kostýmovej tvorbe 
na voľnej nohe. Inscenácie, na ktorých pracovala, boli produkované v rôznych 
divadlách na Slovensku (napr. Jókaiho divadlo v  Komárne, Divadlo Ticho 
a  spol. v  Bratislave). Už počas štúdia sa spoludieľala aj na filmových pro-
dukciách. Medzi významnejšie filmové práce patrí krátka komédia Ríbezľák 
(2018, produkcia Cinevision), ktorá získala 11 ocenení na rôznych filmových 
festivaloch (Gold Movie Awards, Melbourne City Independent Film Awards, 
Oniros Film Awards, One Country One Film atď.), no treba spomenúť aj jej 
krátky študentský film Pura Vida (2019), ktorý bol premietaný na svetozná-
mom filmovom Festivale v Cannes v sekcii Cinéfondation.

O T T O  K A U P P I N E N

Narodil sa v Brne do fínsko-českej rodiny. Vyštudoval divadelnú dramatur-
giu na brnianskej JAMU, kde v súčasnosti pokračuje v štúdiu ako doktorand. 
Jeden semester vďaka programu Erasmus študoval na Divadelnej akadémii 
v Helsinkách. Stáž absolvoval aj v Národnom divadle v Helsinkách, kde záro-
veň spolupracoval na organizácii festivalu súčasného divadla BALTIC CIRCLE. 
Pôsobil ako dramaturg brnianskeho Divadla Feste a  tri razy bol dramatur-
gom site specific festivalu scénického čítania SPECIFIC, ktorý Divadlo Feste 
každoročne organizuje. Úzko tiež spolupracoval s malovickým Divadlom Con-
tinuo ako dramaturg a režisér, napríklad na medzinárodnom divadelnom pro-
jekte Promised LAnds: Metropolis v talianskom Miláne (2017). Je autorom 
libreta a dramaturgom opery S.A.M.P.O., ktorá bude mať premiéru začiatkom 
roka 2021 v brnianskom Divadle na Orlí. Od roku 2012 prekladá do češtiny 
súčasnú fínsku dramatiku. Doposiaľ preložil 14 divadelných hier. V  rokoch 
2017 a  2019 absolvoval medzinárodné prekladateľské dielne organizované 
združením TINFO v Helsinkách. Za svoje preklady bol trikrát ocenený Cenou 
Evalda Schorma (o. i. prvým miestom za rok 2014).
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D Á V I D  M E S T E R

Pochádza z  Maďarska. Od roku 2014 je poslucháčom Hudobnej univerzity 
Franza Liszta v Budapešti, kde momentálne pôsobí ako dokorand. Od roku 
2016 úzko spolupracuje s budapeštianskym Vígszínház. Za posledných päť 
rokov pracoval na viac ako dvadsiatich piatich projektoch vo viacerých di-
vadlách a na iných typoch produkcií, ako napríklad na filmoch či reklamách. 
Ako koncertný skladateľ debutoval operou, komornou hudbou, no tiež zboro-
vými či orchestrálnymi dielami a koncertmi. 

M Á R I O  D R G O Ň A

Je absolventom VŠMU v odbore divadelná dramaturgia a dramatická tvorba. 
Absolvoval tiež konzervatórium v  odbore herectvo a  takmer pätnásť rokov 
sa venuje i  hudbe. Ako dramaturg spolupracoval s  ostravskými divadlami 
Stará aréna a Mír či s nitrianskym Starým divadlom, no tiež so Štúdiom 12 
v  Bratislave, Divadlom Jána Palárika v  Trnave alebo Činoherným štúdiom 
v  Ústí nad Labem. V  spomínanom Štúdiu 12 vytvoril (a  účinkuje v  nej) mo-
nodrámu Søren Kierkegaard. Venuje sa tiež tvorbe scénickej hudby, prekladu 
dramatických hier a tvorbe pre rozhlas. Je riaditeľom festivalu profesionál-
neho nezávislého divadla Fokus – Pokus. V roku 2020 začal pôsobiť ako lek-
tor dramaturgie Činohry SND.
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OSOBY A OBSADENIE

Sofia |  Učiteľ ka na prvom stupni základnej 
školy, vydatá, dve deti. 36 rokov

Júlia |  Terapeutka, Emina sestra. 45 rokov
Ema |  Redaktorka. Júliina sestra. 

Má jednu dcéru. 50 rokov

ĎALEJ

Riaditeľ ka školy, Zamestnanec telekomunikačnej 
spoločnosti, Cudzinka, Neurológ, Lekár, 
Učiteľ ka v materskej škole, Jedno zo Sofiiných 
detí, Čašníčka, Sofiin manžel Marek, Vášnivý 
a Bojazlivý muž, Jedno zo Sofiiných detí, Tereza 
z 5. C, Emin manžel Leo, Šéfredaktor, Učiteľ ky 
v materskej škole, Sudca

Všetky postavy hrajú tri herečky. Dej sa 
odohráva na rôznych miestach v priebehu 
zhruba pol roka. 

1. SCÉNA. 
SOFIIN PRÍBEH SA ZAČÍNA

SOFIA (Divákom) Volám sa Sofia Lehto, mám 
36 rokov, učím na prvom stupni základnej školy. 
Najradšej učím slovenčinu a spev. A poobede 
sa venujem logopédii. A mám dve deti. Pred 
pár rokmi sa mi to začalo v živote trochu kopiť. 
Najprv mi ťažko ochorela mama a odrazu bola 
preč, zostal po nej len náhrobok. Potom k nám do 
školy prišla nová riaditeľ ka. Začal nám plesnivieť 
dom. Marek, môj manžel, musel vybúrať všetky 
priečky a deti boli neustále choré. Veľa som toho 
nenaspala… Ešte sa nám aj pokazilo auto.

(Júlia a Ema v kaviarni) Toto je Júlia, jedna 
z mojich dvoch najlepších priateliek. Pracuje ako 
terapeutka. A toto je jej sestra Ema, redaktorka. 
Myslím, že to mohlo byť niekedy vlani v novembri, 
keď som ich pozvala na kávu, pretože som 
potrebovala ich pomoc.

2. SCÉNA. 
SOFIA V KAVIARNI ROZPRÁVA 
O SVOJOM PROBLÉME

(Kaviareň)
JÚLIA Teda, to ma fakt dostalo…Táto nová kniha 
Naomi Klein je fakt úžasná…Teda… Tá kniha je 
dobrá, pretože dokáže nazrieť do vnútra 
systému, spoločnosti… Nejako zachytáva jej 
logiku… Ema, napadlo ti niekedy, že je to vlastne 
presne to isté, čo robím v práci ja – tiež sa snažím 
rozlúštiť problematiku logiky ľudského myslenia. 
EMA A čo je na nej také úžasné… okrem toho, je 
po švédsky… nerozumiem ani slovo.
JÚLIA Hej, ale vo svojej poslednej knihe 
napríklad odhalila, že NIKE začal vyrábať tenisky 
na Filipínach. V tejto knihe zasa píše o tom, že… 
EMA Ale to sa vedelo aj predtým. 
JÚLIA Áno, ale až kniha Bez loga tomu dala 
ľudský príbeh.
EMA No a prestali tam tie tenisky vyrábať?
JÚLIA O to nejde. Zodpovednosť nesú ostatní. 
A v tej novej knihe zasa vysvetľuje, ako sa na 
takejto situácii celospoločenského šoku vždy 
niekto nabalí. A predstav si, celá jej rodina má 
aktivistické korene.
EMA Aktivistické korene máme predsa aj my. 
JÚLIA Ako to myslíš?
EMA Dobre si pamätám na tú akciu 
v deväťdesiatom treťom, kde si s arafatkou cez 
tvár vykrikovala pred kožušníctvom babičky 
Grönholmovej.
JÚLIA Áno, to bola trochu nepodarená akcia…
EMA Trochu?
JÚLIA Vždy vyťahuješ túto historku! Iné 
spomienky na našu mladosť nemáš? 
EMA Toto sa mi tak vrylo do pamäti. 
JÚLIA Super… Je vyčerpávajúce sa s tebou 
rozprávať o akýchkoľvek spoločenských 
problémoch, keď sa správaš ako pubertiačka. 
SOFIA Prepáčte mi…
JÚLIA/EMA No… Čo je?
SOFIA Naozaj ma uráža, že som vás sem pozvala 
a vás tá moja záležitosť vôbec nezaujíma.
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zdôrazňovať, že záležitosti okolo ukončenia jej 
činnosti tam nebudeme vyťahovať. Nestojí za 
to kaziť slávnostnú atmosféru nepríjemnými 
faktami. Tak, a môžeme sa venovať rozdeleniu rolí 
pri príležitosti výročia. Kto chce hrať prekladateľa 
Biblie zo šestnásteho storočia? 

4. SCÉNA. 
SOFIA UDRIE MUŽA V KAVIARNI

SOFIA (Divákom) Po schôdzi som vykročila 
k dverám svojej triedy a kľúčovou dierkou som 
sledovala svojich žiakov. Nebola som však 
schopná vojsť dnu, vyšla som zo školy a zamierila 
rovno do najblišej kaviarne. 
SERVÍRKA Zdravíčko, máte sa…? Dáte si 
s nízkotučným mliekom? Veľ kú alebo malú? 
Svetlé alebo tmavé praženie…? Do čoho ju 
chcete, šálku alebo kelímok? Ak do šálky, 
tak bielu či červenú? A čo cukor, klasik alebo 
trstinový?…
SOFIA Ech… Neviem. Jednoducho mi niečo 
dajte.
SERVÍRKA So sebou alebo tu? S plnotučným 
mliekom a ako veľmi praženú, tmavo, stredne 
alebo svetlo…
SOFIA (Servírke) Stop! (Divákom) Ako môže 
človek čeliť toľ kým otázkam kvôli jednej káve? 
(Servírke) Tu, šálku, plnotučné mlieko, bez cukru, 
tmavo praženú a dvojitú. A ešte šišku, tu, nebaliť! 
Nie, vlastne… nakoniec to aj tak nechcem. 
SERVÍRKA Tak sa kurva rozhodnite. 
SOFIA Vlastne… vzala by som si fľašu vody. 
SERVÍRKA Ďakujem. 
SOFIA (Divákom) Cítila som sa naozaj zvláštne, 
aj doma som v poslednej dobe bývala naozaj 
napätá. Marek, môj manžel, renovuje náš dom 
a navrhuje mi pri tom rôzne obskúrnosti. 
MAREK No… Prečo napríklad nechodíš na nejakú 
jogu alebo na nejaký iný bodytréning…
SOFIA Marek… Tá Astaga, kam chodím, to je 
joga…
MAREK Aha…No, popoludní skočím po to nové 
auto, tak snáď to ťa nakopne…

SOFIA Čo? Veď sme sa dohodli, že si nové auto 
kupovať nebudeme…
MAREK Sorry, zlato, nič nepočujem, keď mám 
stále nasadené tie chrániče sluchu.
SERVÍRKA Tu máte tú vodu. 
SOFIA Ďakujem. (Divákom) No a potom do tej 
kaviarne vletel taký úplne obyčajný úradníček. 
Taký trtko z Telekomu.
MUŽ Jedno dvojité laté, tu a s nízkotučným 
mliekom. 
SERVÍRKA Ospravedlňujem sa, ale nízkotučné 
nám došlo. 
MUŽ (Zvoní mu mobil.) To nie je žiadne 
ospravedlnenie. A pridaj mi tam šišku, platím 
kartou. Haló, haló… No čau… No čo, čo bráško? 
… Jáj, tá baba z recepcie? Tak to bola úplná šedá 
myš… Vyhoď ju… Ale tá druhá sa dá. Má krásny 
veľ ký zadok… Hehe… No nie?…
SOFIA (Divákom) Normálne mi vôbec nevadí, keď 
niekto nahlas telefonuje…
MUŽ Nie, vôbec, len som si zašiel do kaviarne 
a očividne je tu nová čašníčka, no, hehe… Prvý 
raz robí latté… To je ale pohľad…
SOFIA (Divákom.) Aj keď ja sama odchádzam 
väčšinou telefonovať von. Je pre mňa 
príjemnejšie vybaviť si hovor osamote.
MUŽ Je tu voľné? Díkes. Čo to? Chcú letecky 
poslať všetky motorky na Kubu? Jasné, že do 
toho idem. Super nápad. Hej, DIEVČA, tak čo je, 
nemám čas tu sedieť celý deň! Bež už urobiť tú 
kávu… Hej… Rodina s tým nebude mať problém. 
Ty kokos, na motorke naprieč Kubou. No, tiež 
predsa musím mať koníček… Hehehehe… 
(Hlasný smiech)
SOFIA V tom okamihu sa niečo stalo. Ten 
smiech… Ešte sa trochu zasmej. (Muž sa smeje.)
MUŽ HAHAHAHA…
SOFIA Nejakým spôsobom mnou prenikol 
a otupil mi myseľ. Nepamätám si, že by som 
niekedy predtým cítila niečo podobné. Akoby 
ma poslali učiť niekam do Afriky… To spustilo 
nasledujúcu reťaz udalostí: Vykročila som k pultu 
a vzala do ruky latté toho muža, Pomôžem 
vám, povedala som… Neviem, na čo som pri 
tom myslela. Niečo ma skrátka viedlo priamo 
k tomu mužovi… Tu je to latté, povedala som. 

JÚLIA Prepáč… Tak hovor.
SOFIA Ide o to, že dnes máme v škole opäť 
schôdzu pedagogického zboru, ale vždy, keď sa 
tam snažím povedať niečo dôležité, je mi odrazu 
do plaču… A potom tá nová riaditeľ ka…
JÚLIA Sofia… Keď rozprávaš o vážnych veciach 
a chce sa ti pri tom plakať, mala by si sa 
zamyslieť, aký pocit sa za tým skrýva…
EMA Nie, Sofiin problém je v tom, že si v každej 
situácii už od začiatku neverí. Mala by si vždy 
začať s tým, že máš navrch. Ak sa budeš od 
začiatku plaziť, prehráš skôr, ako otvoríš ústa. 
SOFIA Áno, samozrejme, možno máte pravdu, ale 
ja tam o chvíľu musím byť. 
EMA Myslím, že by si si mala poriadne 
premyslieť, čo tam chceš povedať, a potom sa to 
naučiť naspamäť.
JÚLIA Presne… má pravdu. Potom nebudeš mať 
takú trému. 
EMA Čo im tam chceš povedať? Poďme si to 
nacvičiť. 
SOFIA No… Problém je, že tá nová riaditeľ ka 
rozpráva len o peniazoch a o znižovaní nákladov… 
Vôbec ju nezaujíma kvalita výučby… Nezáleží 
jej na tom. V pedagogickom zbore sme dreli, 
aby sme školu udržali v chode, ale už sme fakt 
unavení a nemôžeme robiť kompromisy…
JÚLIA Áno… jasné. Presne o tom hovorí Naomi 
Klein. Že v takýchto situáciách spoločenského 
šoku sa robia rýchle rozhodnutia, napríklad 
outsorcing, prepúšťanie…
SOFIA Outsorcing! Ten výraz používa naša 
riaditeľ ka… Rozumiete, o čo ide? Zajtra môžeme 
rovno objednať učebnice z Číny. A ak nebude 
stačiť ani to, môžeme objednať aj čínskych 
učiteľov. 
JÚLIA Toto trošičku zaváňa rasizmom.
EMA Ale prestaň… Teraz máš ten správny postoj! 
Dokážeš predsa presne povedať, čo chceš. 
Pomoc. Meškám. Musím vyzdvihnúť dcéru od 
manžela. 
JÚLIA Pozdrav ju! Odkáž Sárke, že jej zasa 
prinesiem knižky…
EMA Júlia, ale nezabudni, že má len päť a pol. Má 
ešte dosť času na Malého princa alebo kritiku 
Donalda Trumpa. Úplne postačí Káčer Donald. 

A zo všetkého najviac nechcem, aby sa z nej stala 
taká okuliarnatá šprtka a stará panna, ako si ty…
JÚLIA Čo povedala?
SOFIA Nepočula som… Ešte mi povedz, čo by 
som teda mala robiť…
JÚLIA Prepáč… Ale, bohužiaľ, tiež musím ísť. 
O štvrť hodiny mám pacienta. Prečítaj si tú 
knihu.

3. SCÉNA. 
RIADITEĽKA OZNAMUJE 
ZATVORENIE ŠKOLY

TEREZKA Bozkávam.
SOFIA Ahoj, Terezka! Tak čo, cvičila si? 
TEREZKA Áno. 
SOFIA Tak mi ukáž, ako si cvičila, povedz. 
TEREZKA Láska.
SOFIA No dobre, tak na tom ešte popracuj 
a zajtra popoludní sa stretneme. 
SOFIA (Divákom) No, nestihla som na schôdzi 
ani poriadne otvoriť ústa a ten šokový efekt sa 
už prejavil.
RIADITEĽKA Mám tú nepríjemnú povinnosť 
oznámiť vám isté zlé správy. 
SOFIA (Divákom) To je tá nová riaditeľ ka našej 
školy. 
RIADITEĽKA Vzhľadom na to, že sa nám 
nepodarilo ešte viac znížiť náklady a počet žiakov 
je veľmi nízky, môže sa stať, že prevádzka tejto 
školy bude ukončená. Bude zlúčená s väčším 
a lepším celkom. 
SOFIA (So slzami na krajíčku) Prepáčte, ale toto 
nemôžeme akceptovať…
RIADITEĽKA Čo, prosím?
SOFIA Toto nemôžeme akceptovať… Nemôžu 
nás takto vydierať… Mám tu so sebou knihu, 
veľmi dobrú knihu o šokoch, je v nej zachytených 
mnoho podobných prípadov… v ktorých sa 
zamestnanci postavili proti takým nezmyselným 
návrhom… som jediná, ktorá to tak vníma?
RIADITEĽKA No napriek tomu, že sme v takejto 
bezútešnej situácii, blíži sa 100. výročie našej 
školy. Vzhľadom k úctyhodnej histórii tejto 
inštitúcie vám snáď nemusím individuálne 
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6. SCÉNA. 
RIADITEĽKA POŠLE 
SOFIU NA DOVOLENKU

(Kancelária riaditeľ ky)
SOFIA (Divákom) Chcela som ísť domov, 
no namiesto toho som čoskoro opäť sedela 
v riaditeľ kinej kancelárii. Volali jej z polície. 
RIADITEĽKA V priebehu vyučovania si odídeš zo 
školy a necháš svojich žiakov bez dozoru. 
SOFIA Ospravedlňujem sa. 
RIADITEĽKA Čo to má znamenať? Ty si udrela 
otca Pavla z 3. C?
SOFIA Mrzí ma to. 
RIADITEĽKA A v tejto situácii! Uvedomuješ si, 
aké pí-ár to pre školu je?
SOFIA (Divákom) Povedala, že pedagogická rada 
bude musieť dôrazne prehodnotiť moju pozíciu. 
A že bude naozaj zložité ich presvedčiť, aby ma 
nevyhodili. 
RIADITEĽKA Dobre, urobíme to takto… našim 
spoločným záujmom je, aby táto záležitosť 
zostala internou vecou pedagogického zboru… 
Teraz sa ťa úplne otvorene spýtam, či v tomto 
našom probléme s komunikáciou ide o to, že som 
miesto riaditeľ ky dostala ja a nie ty. Ty si sa o tú 
pozíciu ucházala tiež, ak sa nemýlim…? 
SOFIA (S plačom) Áno… uchádzala…
RIADITEĽKA Urobíme to takto… Pôjdeš domov 
a vezmeš si dva mesiace neplatenej dovolenky, 
ktorá začne ihneď… To nám dovolí rýchlo zmiesť 
tú nepríjemnú príhodu v kaviarni zo stola. 
SOFIA Ale čo tá školská slávnosť… Mohla by 
som napriek tomu predniesť príhovor na oslave 
stého výročia, keď tam príde mnoho starých 
kolegov a žiakov mojej matky…
RIADITEĽKA Panebože… Pozri sa na seba… 
No dobre… Prednes ten svoj príhovor… Ale 
pamätaj, že o zrušení tam nesmie zaznieť ani 
slovo! Rozumieme si?!
SOFIA (Divákom) Nechala ma sedieť samu 
v tej svojej kancelárii. Mala by som zostať dva 
mesiace doma. Zo steny sa na mňa prísne dívala 
prezidentka a vedľa nej rad bývalých riaditeľov 
a medzi nimi aj moja matka. Moja matka, ktorá…

7. SCÉNA. 
JÚLIIN 
PRÍBEH SA ZAČÍNA

(Júlia čaká pacienta.)
JÚLIA (Divákom) Som terapeutka a som single! 
Sloboda je super, pretože mi žiadny chlap 
nehovorí, čo mám robiť! Môj príbeh sa začína 
tým, že ku mne v decembri na príjem prišiel jeden 
muž. Problémy vo vzťahu, mali dve deti. Trpel 
akousi všeobecnou úzkosťou. Odhalila som jeho 
problém. Spočíval v tom, že jeho osobnosť mala 
dve dominantné črty. Jednou bol akútny strach 
a neistota zo všetkých rozhodnutí a druhou 
zasa charizma a čaro osobnosti, rodený rečník. 
Pokúšala som sa priblížiť sa k tej bojazlivej 
stránke a opatrne sa ju snažiť pochopiť…
JÚLIA No keď si predstavíte, že len existujete… 
Bez toho, aby ste čokoľvek robili… Aký máte 
pocit?
BOJAZLIVÝ MUŽ Veľmi nepríjemná otázka. Asi 
je tam na dne strach, ale nedokážem povedať, 
čoho sa vlastne bojím…
JÚLIA Hej. No a čo keď nič nerobíte… keď len 
ste… dokážete len tak byť? 
VÁŠNIVÝ MUŽ Neviem… Je to pre mňa dosť 
náročné. Mám celý čas taký pocit, akoby sa mi 
varil mozog. 
JÚLIA A tá druhá stránka sa krásne vyhla 
odpovedi… 
VÁŠNIVÝ MUŽ Áno, asi áno. Asi áno… Poznáte 
film Klub bitkárov? Videli ste ho? 
BOJAZLIVÝ MUŽ Možno je to nakoniec celé 
o tom, že sa bojím svojich vlastných citov…
VÁŠNIVÝ MUŽ Hej! Hej! Ticho tam. No, ten Klub 
bitkárov. Ten, čo tam hrá Brad Pitt… je úplne 
super. 
JÚLIA Hej…
VÁŠNIVÝ MUŽ S kým ste na ňom boli? 
JÚLIA Sama. Tak pred desiatimi rokmi. 
VÁŠNIVÝ MUŽ No, vtedy ste mi mali zavolať. 
JÚLIA (Divákom) Je možné, že práve toto bol 
ten okamih… Pomaly som zabúdala na jeho 
druhú stránku a na to, že by som s ňou mala 
komunikovať… A druhým, možno dôležitejším 

Ale práve keď sa načahoval po šálku, vyliala som 
mu kávu na hlavu… A zvyšok sa odohral v ešte 
snovejšej atmosfére. Muž chce udrieť. Jeho 
ruka sa blíži, ale na zemi je vyliata tá káva a on 
sa na nej trocha pošmykne. Zároveň zdvíham 
ja svoju päsť, zatváram oči a dávam do tej rany 
všetku silu, ktorú som v sebe schopná nájsť. 
A niečo praskne. Trochu ako keď sa rozbije 
vajce. A v ďalšom okamihu vidím, že ten muž má 
opuchnutú tvár a z nosa mu tečie krv. Začína 
na mňa kričať ako šialený a chce odo mňa meno 
a telefónne číslo… No… A ja som mu ich úplne 
pokojne dala a šla som si sadnúť späť na svoje 
miesto… Pila som si svoju vodu… A nemyslela na 
nič. O chvíľu som už volala Júlii a Eme, aby prišli. 

5. SCÉNA. 
SOFIA VYLETÍ NA VODIČA

(Ema, Júlia a Sofia v kaviarni.)
EMA Čau… Čo sa deje… si v poriadku? 
SOFIA Neodvážila som sa zavolať Marekovi.
EMA Ohrozoval ťa nejako? Ten muž? 
SOFIA Nie… Nie… skôr ma štval. Pozrite sa na 
moje ruky, pozrite na ne…Aha, začali sa mi triasť.
JÚLIA Upokoj sa… Už je to preč.
EMA No… Okej, okej… Tak po poriadku… Ako si 
ho udrela? Trafila si sa do tváre? 
SOFIA Dosť presne…
JÚLIA Čo sa vypytuješ také veci? 
EMA Musíme predsa vedieť, čo sa tomu mužovi 
stalo. Keď udrieš priamo do nosa, ľahko sa zlomí 
a z toho sa môže stať celkom drahá záležitosť…
JÚLIA Prečo musíš byť vždy taká akčná? Sofia 
je z toho úplne mimo. Nikoho tu nezaujímajú 
nejaké techniky úderu.
EMA Prečo musíš byť vždy taká empatická…? 
Faktom je, že Sofia niekomu vrazila a za násilné 
napadnutie sa vždy ide pred súd. Na druhej 
strane je dobre, že sa tam neobjavil policajt. No, 
možno ešte zavolajú. 
SOFIA To som nebola ja… Skrátka sa to stalo…
JÚLIA Hej, Ema, čo budeme robiť?
EMA Musíme zavolať tomu mužovi…Možno 
sa nám podarí nejako to urovnať… Inak toho 

budú plné noviny. Učiteľ ka základnej školy 
napadla zákazníka kaviarne… Typická trojdňová 
záležitosť, prvý deň tvoja od plaču opuchnutá 
tvár v novinách: zmlátila som muža v kaviarni. 
A potom už len „Ide sedieť“, „Ruku na to“ alebo 
„Stretneme sa na súde“. 
JÚLIA Prestaň, Ema. Toto nám nepomôže. 
SOFIA Prečo sa tam, doriti, tlačí to auto? (Ide von).
JÚLIA Sofia, myslím, že by si mala ísť domov 
a odpočinúť si, už si sa zoznámila s tou 
Kleinovej knižkou? 
SOFIA (Za scénou) Hej… Prepáčte, pani… 
Prepáčte, ale prečo parkujete práve tu…? Toto 
nie je parkovisko…! Počuješ ma?! Je to tu určené 
pre chodcov! Preto sa to volá chodník! A ak to 
auto hneď nepreparkuješ, rozkopem ti ho…! Ty 
zasraná nacistka! Doboha, ak tam zaparkuješ 
ešte raz, nájdem si ťa a zabijem ťa! 
(Auto odíde. Sofia sa vracia do kaviarne).
SOFIA … Zaparkovala ho trochu mimo…
EMA Dobre, že si ju skočila upozorniť.
JÚLIA Čo ti je? Nikdy som ťa takúto nevidela. 
Máte s Marekom nejaké problémy?
SOFIA (Plače.) Neviem… Tá krava chce zavrieť 
školu. Niečo sa s tým musí robiť…. Ale nikto nič 
nerobí…
EMA Sofia, vieš, že sa to stáva a je možné, že 
vaša škola bude ďalšia v poradí. Tak to skrátka na 
svete chodí. Mrzí ma to. 
JÚLIA Nie je to také samozrejmé… Vždy sa 
môžeš o niečo pokúsiť.
EMA Pokúsiť? V tom prípade musíš niečo urobiť, 
nie sa len pokúsiť.
SOFIA (Plače.) Áno, veď to aj chcem. Budem za 
našu školu bojovať až do konca. 
EMA Skvelé! Akú máš stratégiu? 
SOFIA Stratégiu? Nemám. Ale mám dosť 
myšlienok a nápadov…
EMA Pozri sa na seba. Nikto ťa nebude počúvať, 
keď tam budeš takto mrmlať. To je úplne prvá vec! 
JÚLIA Ema, prestaň! Možno môžeme nejako 
pomôcť… Akože úplne vážne… čo myslíš, Ema? 
EMA Samozrejme. Len som priateľsky podotkla, 
že s plačom tam nemá zmysel chodiť… 
(Ema odchádza.)
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Takže ti to poviem rovno. Mohla by si sa postarať 
o Sáru… Maximálne tri… možno štyri-päť dní…
JÚLIA A otec? Nemôže pomôcť?
EMA Na golfe v Malage…
JÚLIA Aha… a mne zasa nikto nič nepovedal. 
EMA No, kedy si ho videla naposledy? 
JÚLIA Nepamätám si. Hej, postarám sa o Sáru. 
EMA Skvelé, ďakujem, máš to u mňa. 
JÚLIA Potrebuješ ešte niečo? 
EMA Čo ten recept, vybavila si ho?
JÚLIA Áno, vybavila… Ale dúfam, že ti je jasné, že 
toto by som robiť nemala. 
EMA Je mi to jasné, a aj preto ťa tak obdivujem. 
Ale už musím ísť. 
JÚLIA Hej, aj keď to máte s Leom ťažké, musíte 
komunikovať. Zájdite si spolu niekam na 
dovolenku, ja sa o Sáru postarám. 
EMA Hej, hej. 
JÚLIA Teraz ma pozorne počúvaj, sestrička… 
Táto liečba je na pol roka. Začneš polovicou 
tablety, pomaly budeš množstvo zvyšovať, 
a žiadny alkohol. 
EMA Hej… Alkohol mi už ani nechutí a mám toľ ko 
práce, že nemám čas na párty… Ale už musím…
JÚLIA Hm… Ema, hej, vráť sa! Tiež ťa chcem 
o niečo poprosiť… Mohla by si mi s niečím 
pomôcť?
EMA Samozrejme…
JÚLIA Trochu sa hanbím ti to povedať… Ale… 
Chcela by som vidieť svojho pacienta, ale 
neodvážim sa mu zavolať, medzi nami je predsa 
len stále vzťah lekár-pacient, a keby to vyšlo 
najavo…
EMA Ty si sa doňho zamilovala? Chápeš, že je to 
tvoj pacient? 
JÚLIA Nechápem, stretli sme sa tu úplnou 
náhodou. 
EMA Má rodinu? 
JÚLIA Hej. 
EMA Ale, ale! Nemôžeš sa mu predsa takto 
miešať do života. Musíš to skrátka vydržať. Si 
len omámená… Veď vieš, aká je láska! Nevydrží. 
Pozri sa napríklad na mňa. Kde je teraz tá láska? 
Keď som mala dvadsať, myslela som, že je to 
ono… krásna láska, krásny muž, treba si ho hneď 
vziať… Čo sa stalo…? Kam to zmizlo…? Kde je 

to, čo som si s Leom plánovala užívať do konca 
života? 
JÚLIA Teraz sa nebavíme o tebe. Čo ak je to 
ten pravý? Čo ak mám teraz svoj sen a šťastie 
na dosah ruky? Čo ak nikdy nedostanem ďalšiu 
šancu, budem pomaly vädnúť a do konca života 
budem len počúvať o cudzích láskach? Nemala 
by som sa odvážiť žiť? To predsa vravíš vždy!
EMA Predstav si život s ním. Tú rutinu o rok… 
Veď to sama dobre poznáš… Navyše je predsa 
duševne chorý! Chodí sem na terapie.
JÚLIA Práve tak duševne chorý ako ty!
EMA Aha. Tak ja som duševne chorá! Prosím, 
zasvieťte na mňa, svetlo pre duševne chorú. A čo 
ak ti urobí dieťa?
JÚLIA Ty máš tiež dieťa. Vždy vravíš, že je to tá 
najlepšia vec, čo sa ti kedy stala. 
EMA To sa tak hovorí!
JÚLIA No… Urobíš to? Prosím… Sľúb mi to… 
Porozprávaj sa s ním. To je tá najbezpečnejšia 
a tiež jediná možnosť. 
EMA (Júlia chytí Emu za nohu)
To je úplne šialené… Pusť ma. Fakt detinské. 
Zdvihni sa, prosím ťa…
JÚLIA Hej…? Hej…? Buď taká dobrá… Nemôžeš 
mi vziať túto príležitosť. Ja som ti tiež pomohla. 
EMA To je vydieranie. Neprestaneš, kým si 
nepresadíš svoje, však? 
JÚLIA Presne tak. 
EMA Tak dobre. Ale musíš byť opatrná. Idem mu 
zavolať.

9. SCÉNA. 
EMIN PRÍBEH ZAČÍNA. 
EMA UDRIE ŽENU NA 
VYHLIADKOVEJ PLAVBE

EMA (Divákom) Moje manželstvo je v troskách. 
S manželom sa nonstop hádame, dcéra to doma 
počúva… No a môj príbeh začal z väčšej časti 
práve tu, keď mi Júlia pomohla v tejto trochu 
hektickej životnej situácii. S Leom sme sa 
skrátka rozhodli zúčastniť plavby na záchranu 
manželských vzťahov! Sáru si našťastie vzala 
Sofia a my sme sa tešili. Vlastne nám tam bolo 

dôvodom bolo, že ma začal štvať. Nedosiahla 
som pri ňom žiadny pokrok… Je pravda, že som 
vtedy bola dosť unavená, mala som veľmi veľa 
pacientov… 
VÁŠNIVÝ MUŽ Ten film bol predsa o tom, že 
sa chlapi začnú mlátiť, aby vôbec niečo cítili. 
Alebo nie? 
JÚLIA (Divákom) A tiež to bol ukážkový príklad 
toho, ako zbaliť ženu. Muž rozpráva zábavné 
historky, a keď sa to žene páči, je ruka v rukáve. 
(Júlia sa smeje.)
VÁŠNIVÝ MUŽ No, keď vám poviem, čo som po 
ňom cítil, budete ma určite hneď analyzovať… 
Ale oukej… Dôležité je, že tí muži dostali šancu 
sa vyrovnať so svojím vnútorným hnevom 
a prirodzenou súťaživosťou, ktorá je typická 
pre celý náš druh. Nie? Nie? A všetci sa zmenili, 
zapálilo to v nich nový život. Vždy keď sa pobili, na 
druhý deň im v práci všetko klapalo, boli skrátka 
viac svojimi pánmi.
(Bojazlivý muž odíde.)
JÚLIA V tej chvíli jeho bojazlivá stránka úplne 
zmizla. A táto bola zrazu plná energie. 
VÁŠNIVÝ MUŽ A keď som šiel z toho kina domov, 
tak som začal v jednej uličke, úplne blízko domu, 
kopať do dopravných značiek a mlátiť do stien 
a je mi hrozne trápne priznať, žo to bol fakt 
super pocit. Tak čo, som blázon? Teraz do mňa 
napcháte lieky? Prepáčte mi… Asi zniem trochu 
detinsky, keď sa tak rozvášnim kvôli nejakému 
filmu. Ale keď som celý svoj život v podstate len 
navrhoval domy, boli pre mňa filmy vždy akýmsi 
eskapizmom, útekom z reálneho sveta…
JÚLIA (Divákom) Teraz si nie som istá, či som 
ho náhodou neanalyzovala úplne zle… Či som sa 
v ňom nesnažila hľadať niečo, čo v ňom vôbec 
nebolo. 
VÁŠNIVÝ MUŽ Taká tá terapia z toho filmu, ako 
sa tam objímali, to existuje naozaj? 
JÚLIA (Divákom) Povedala som mu, že v Amerike 
asi áno, ale v európskom kontexte by to pôsobilo
trochu zvláštne. (Mužovi) No áno, možno to robia 
na nejakých skupinových terapiách. 
VÁŠNIVÝ MUŽ Viete, pretože… Ja by som vás 
teraz rád objal.
(Ticho)

JÚLIA Zastavilo sa mi srdce. Povedala som… 
(Mužovi) Áno, jasné… ak chcete, pokojne ma 
môžete objať.
(Júlia a Muž sa objímajú. Objímajú sa príliš dlho.)
JÚLIA Nechcela som ho objímať tak dlho, ale 
skrátka sa to stalo. A bolo to veľmi príjemné. 
Neviem, ako  dlho to trvalo. Možno pár sekúnd, 
možno minútu. Ale niečo sa pri tom stalo… Čas 
sa zastavil… Život sa zastavil… Len naše srdcia 
bili… V rovnakom rytme… Skrátka sa nejako 
synchronizovali…
JÚLIA Prepáčte mi…
VÁŠNIVÝ MUŽ Prepáčte mi… Ospravedlňujem sa…
JÚLIA To nič, stretneme sa opäť budúci týždeň.
VÁŠNIVÝ MUŽ Hej…
JÚLIA (Divákom) V tom momente som pochopila, 
že s ním už nemôžem pokračovať v terapii, 
pretože do toho vošlo príliš mnoho citov… Ale 
nevydržala som to dlhšie než dva dni. Potom som 
si v registri pacientov našla všetky jeho osobné 
údaje. Je odo mňa o tri roky mladší. Zapíšem si 
jeho telefónne číslo. Ale nebola som si istá, akou 
formou by bolo najbezpečnejšie ho kontaktovať. 
Bol medzi nami predsa vzťah lekár-pacient. 
Ale potom sa za mnou z ničoho nič v ordinácii 
zastavila Ema.

8. SCÉNA. 
JÚLIA A EMA. 
VZÁJOMNÁ POMOC

(Ema prichádza do Júliinej ordinácie.)
EMA Čau! Prepáč, že ruším, ale mohla by si si 
od tých svojich šialencov na chvíľu dať pohov? 
Neskrýva sa ti tam pod pohovkou náhodou 
nejaký vrah so sekerou?
JÚLIA Ema, prestaň.
EMA (Všimne si obrázok mozgu na stene)
No fuj… Čo je to za hnus?
JÚLIA To je mozog. Čo potrebuješ?
EMA No… Ponúkli mi super kšeft. Tri dni v Prahe, 
potom o tom napísať článok… A možno by mi 
v tom časopise potom dali aj niečo ďalšie. Ale 
problém je v tom, že manžel má zasa projekt, 
je na služobnej ceste a naša mama nemá čas. 
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EMA Pred chvíľou si povedala, že mohli moju 
reakciu ovplyvniť. Niečo také sa už niekedy 
muselo stať, nie? Nič si o tom nepočula? 
JÚLIA No, áno… Niečo áno… Ale vždy to bolo 
v spojení s viacerými okolnosťami.
EMA Okrem mňa sa museli vyskytnúť aj ďalšie 
podobné prípady. Prečo mi to nepovieš?!
JÚLIA Nesmiem! Je to zakázané. Som viazaná 
mlčanlivosťou. 
EMA Nechápeš, že som tú ženu zmlátila, mohla 
zomrieť a možno za to môžu tie lieky, ktoré si mi 
zohnala? 
JÚLIA Prestaň… nemôžu za to len lieky. Piješ, si 
impulzívna a máš problémy s Leom!
(Prichádza Sofia, v ruke má papiere.)
SOFIA Počuj, Ema, tandempilot sa píše 
s pomlčkou, tandem-pilot.
EMA Vďaka, Sofia, že si to prebehla, veľmi sa 
ponáhľam…
SOFIA Opäť tam máš zarážajúci počet 
pravopisných chýb… Neabsolvovala si 
stredoškolské vzdelanie? Chýbajú ti v slovách 
písmená a tak…
EMA Hej, mám päťdesiat… toto už mám za 
sebou!
SOFIA Ale to sú dôležité veci… no prosím, 
čučoriedka s j!
EMA Hlavne, že ty to ovládaš… Hm, mohla by 
tu Sára ostať ešte dnes večer? Potrebujem ten 
článok dopísať. 
SOFIA Áno, jasné, že môže. Ale vieš, tie chyby ti 
znížili známku na tri plus. 
EMA Počuješ to? Ona ma známkuje! Tá žena sa 
musí okamžite vrátiť do školy! 
SOFIA To je úplne hrozné. Nechápem, ako 
si mohla absolvovať ten tandemový zoskok. 
Nedokážem si predstaviť, že by som na niečo 
také šla s Marekom.
EMA No, to sa neskáče s vlastným mužom, 
ale s takým poriadnym a spoľahlivým, s takým 
tandem-pilotom, ktorý ťa bezpečne dostane 
na zem a nenechá vietor odniesť ťa niekam nad 
Ukrajinu. Ale niečo to stojí.
JÚLIA To by som mala skúsiť tiež. Znelo to tak 
pekne. Bezpečne ťa dostane na zem…
EMA Keď si zaplatíš, máš to bezpečné.

SOFIA „Keď sa lúčime, objíme ma. Jeho 
„rjasy“ (Pozrie sa na Emu.) sa krásne zdvihnú 
nahor. Otočí sa a odchádza v ústrety ďalším 
dobrodružstvám.“ Čo je toto za článok? 
EMA Je to do jedného ženského časopisu. 
Musela som tam dať niečo, čo sa bude predávať. 
V skutočnosti to bol úplne obyčajný trko, ktorý 
nerobí nič iné, než že skáče padákom…Tomu 
vravím naplnený život. 
SOFIA Inak vlastne… volal sem Leo. 
EMA Čo sem má ten šašo čo vyvolávať? 
SOFIA Pýtal sa, či je tu Sára.
EMA Čo si mu povedala? 
SOFIA Povedala som, že ju o chvíľu prídeš 
vyzdvihnúť…
EMA Nie, teraz je dôležité, čo presne si mu 
povedala. Bojím sa, že sa kvôli tej mojej 
„násilníckej afére“ pokúša získať Sáru do 
výhradnej starostlivosti. Preto musím vedieť, ako 
to funguje s tými liekmi a alkoholom, Júlia. To by 
dokázalo moju nevinu! Povedz, sú aj iné podobné 
prípady? 
SOFIA (Rozčúli sa.) No BOŽE! Tak jej to povedz, 
ak to vieš! Sú alebo nie?! ÁNO ALEBO NIE… 
Nemôže to predsa byť také ťažké! 

(Pauza)
JÚLIA Prepáč… Prečo sa tak rozčuľuješ? Toto je 
predsa Emina vec…
EMA No Jéžiši… Veď Júlia mi to povie…
JÚLIA Hej, jasné… Tak čo je? Si tehotná alebo čo?
SOFIA No… Tá školská slávnosť, mala by som 
tam predniesť príhovor… Ale… Snažila som sa ho 
napísať… Snažím sa a snažím, ale vždy vymyslím 
len Dobrý deň… DOBRÝ DEŇ… Tak vás tu 
všetkých vítam. A musím stále myslieť na to, že 
školu zatvoria…. No… Možno sa na ten príhovor 
vykašlem… Hocikedy jej môžem zavolať a zrušiť 
to… Určite by bola rada…
JÚLIA V žiadnom prípade. Jasné, že ten 
príhovor prednesieš. Predsa sa tu nemôžeš 
zabarikádovať, starať sa o Sáru a opravovať 
Emine texty. Už sa po tej afére v kaviarni ľutuješ 
dosť dlho. Teraz máš príležitosť predniesť taký 
príhovor, v ktorom vyjde najavo hodnota vašej 
školy a tie ideály, ktoré vyznávaš v rámci učenia 
a celej tej situácie. 

krásne. Veľa sme sa rozprávali. A, samozrejme, 
fotili. Vždy som to potom dala na sociálne 
siete a dostávali sme lajky od ľudí, ktorých 
sme nevideli celú večnosť. Ani sme netušili, že 
máme toľ ko priateľov! Uvedomili sme si, ako je 
nám spolu dobre a že ešte stále máme mnoho 
spoločného, za čo má zmysel bojovať. 
LEO (Prináša drink.) Ema, miláčik… Vyzeráš 
fantasticky, čo si schudla po tých raňajkách? 
Toto je pre teba… Si môj anjelik…Pozri, čo som ti 
pripravil. Sex on the beach.
EMA Aký je úžasný! Neviem, či sa to stalo preto, 
že som sa opila, alebo preto, že sa opil Leo. 
Každopádne sa Leo začal správať dosť zvláštne 
a tie jeho reči, skoro akoby to ani nevravel 
on. Začal znova vyťahovať veci, ktoré sme už 
preberali, a navyše takým spôsobom, že to 
vyzeralo ako keby mal vlastnú šou.
LEO (Rozpráva do mikrofónu.) Ema, počuj… To 
bol naozaj dobrý nápad. Sme tu na lodi lásky ako 
hrdličky. Čajky. A predovšetkým… sa ti musím 
ospravedlniť. Uznávam, že ten môj posledný 
projekt bol príliš… Okradlo to našu rodinu 
o mnoho času. 
EMA Áno…
LEO Budúce leto vás chcem so Sárou vziať na 
turistiku do Nórska. 
EMA Ja som myslela, že do Thajska…
LEO Chcem vám so Sárou ukázať soby… Dnes ti 
to tak pristane. Som taký štastný že ťa mám… 
Sme spolu už pekelne dlho! Malá otázka. Ako 
dlho to je, čo sme sa spoznali?
EMA Nejakých 15 rokov…
LEO Presne tak, 12 rokov! Nechceš ešte víno? 
Zájdem poň… Počkaj tu… Hneď som späť… Večer 
budeme jesť pri najlepšom stole. A, bejby… V noci 
v kajute zažiješ sedemsekundové peklo…
EMA (Divákom) Zostala som sedieť pri stole 
a Leo zmizol smer bar. Fakt by som šla radšej 
do Thajska. Prečo by sme mali chodiť do takej 
zimy? Na druhej strane, živé soby sú určite 
fascinujúce… Ale zasa nevynosím plavky…
Čas bežal a on sa nevracal. Keď som sa otočila 
na Lea, uvidela som, ako sa baví s nejakou 
cudzinkou...
(Leo flirtuje so ženou, smejú sa.)

LEO You having fun? 
ŽENA Yeah, I love to dance! 
LEO You’re a great dancer!
ŽENA Really? Thanks!
EMA (Divákom) Najskôr som si povedala, že to 
predsa nevadí, ľudia sa spolu na lodi normálne 
bavia, navyše keď sú už trochu opití. Ale 
pomaličky som si začala uvedomovať, že na mňa 
úplne zabudol. Veľmi ma to urazilo. A keď som 
sa po chvíli znova pozrela k baru, Leo tú ženu 
bozkával. 
EMA Leo, čo to má, doriti, znamenať?! (Divákom) 
Mala som pocit, akoby mi hlavou prešla elektrina. 
Nechala po sebe ostrú a bodavú bolesť. Moje 
telo bolo zrazu ako z kameňa, krv mi stuhla 
v žilách. Tá žena sa začala ospravedlňovať a Leo 
sa len opito uškŕňal. Zrazu sa mi tá žena začala 
smiať. To spustilo nasledujúcu reťaz udalostí: 
Šla som k tej žene. Roztrhla som jej ramienko na 
šatách. Chytila som ju za vlasy. Tresla som jej 
hlavu o ten sklenený barový pult. Opakovala som 
tento pohyb, pokým sa doska nerozbila. Dostala 
som dosť mastnú pokutu a ešte dnes splácam 
plastiku nosa, na ktorú tá žena musela ísť. 
Potom som sa vrátila k stolu a dopila svoj Blue 
Angel. O mesiac nato požiadal Leo o rozvod. 

10. SCÉNA. 
EMA SI OBJASŇUJE 
ÚČINKY LIEKOV

(U Sofie doma.) 
EMA Snáď Marekovi nevadí, že sme zasa u vás. 
SOFIA Nie, jasné, že nie. Šiel s deťmi plávať. 
Prepáč, všade je tu bordel, ako to tu renovujeme. 
Doriti tam, ani sauna nefunguje! (Odíde.)
EMA Prečo si mi nepovedala, že sa mi to 
môže stať?
JÚLIA Nevravela som ti, že nemáš piť alkohol? 
EMA A nenapadlo ti náhodou po tom, čo som 
urobila tej žene, že to mohlo byť tými liekmi? 
JÚLIA No… Vlastne nie… Veď si dosť prudká aj 
bežne…
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12. SCÉNA. 
PRÍPRAVA SOFIINHO 
PRÍHOVORU 
NA „PYŽAMOVEJ PÁRTY“. 
EMA A JÚLIA SA HÁDAJÚ

JÚLIA Hej, Ema… Tu máš pár tých prípadov, 
ale nieže to budeš niekde rozširovať. Počúvaš 
ma vôbec? Je to dôležité! Nesmieš to u nikoho 
zabudnúť. Inak mám po kariére. A tu máš nejaké 
informácie o tom, ako tie antidepresíva môžu 
v niektorých situáciách fungovať. 
EMA To je hrozné. Muž si zlomil ruku úderom do 
steny, žena na smrť dokopala susedovho psa… 
Prepáč, Júlia, ale stále nechápem, na čo je ten 
sérotonín vlastne dobrý. 
JÚLIA No, už som ti to vysvetľovala najmenej 
sto krát… Oukej… Toto je Sofiina hlava, teraz, 
keď si pripravuje ten príhovor, deje sa v nej toho 
strašne veľa. Sú tam nervové bunky, neuróny, 
medzi ktorými prebiehajú nervové vzruchy.
SOFIA To je strašidelné… prestaň ma 
znervózňovať.
JÚLIA No a tie neuróny teraz prenášali 
nepríjemný pocit… Aby tieto vzruchy mohli medzi 
neurónmi prebiehať, je potrebný tento prenášač, 
sérotonín. Je zodpovedný napríklad aj za telesnú 
teplotu, sexuálnu energiu, a ak ho nie je dosť, 
spôsobuje to napríklad depresiu. 
SOFIA Hej, to ale vôbec nie je zlé, mohla by som 
na nich v škole vytiahnuť túto prednášku a tvrdiť, 
že riaditeľ ka si doma zabudla lieky.
EMA To sem teraz nemiešaj. No a ako v tejto 
rovnici funguje alkohol? 
JÚLIA Alkohol je skrátka faktor, ktorý provokuje 
impulzívne jednanie všeobecne, a pokiaľ máš 
emočné problémy, táto kombinácia môže byť 
nebezpečná. Prepáč, netuším, ako presne 
funguje tá chemická reakcia, ktorú spôsobuje, 
ale viem, že nie je dobré, keď sú v tvojom mozgu 
obe tieto veci naraz. 
SOFIA No a? Čo sa deje v tvojej hlave…? Už si 
bola u toho chlapíka z kina? 
JÚLIA Aha, Ema ma hneď bonzla. 

SOFIA No a čo. To je ďalší krok. Musíš to urobiť. 
Rodina so sebou prinesie novú sieť vzťahov. 
JÚLIA Rodina. Myslíš jeho rodina. Zrazu mi 
do života vpadne dvojitá chladnička, dve deti, 
andulka, morča a práčka so sušičkou. Všetko bez 
deväťmesačnej čakacej lehoty. 
SOFIA No a čo. Máš šancu začať nový život. 
A naplnený. Čo máš vo svojom živote teraz? 
Osamelé večery doma. Posťahované filmy, knihy, 
jednoduchú domácu stravu. A pritom by v ňom 
mohlo byť toľ ko - mohol by byť plný hlasu a kriku 
a dupotu malých nožičiek. A dvakrát týždenne 
dobrý normosex. 
EMA A čo je to ten normosex? 
SOFIA Štandardná jebačka, od piatich do 
desiatich minút. Tri polohy a ako čerešnička na 
torte – bozk. 
JÚLIA To neznie práve eroticky.
SOFIA No, veď je to normosex. Potom existuje 
ešte opravársky sex, sex na dovolenke, sex 
v skrini, sex na gauči…
EMA Sex na lodi do Viedne, sex na chate… 
SOFIA Sobotný sex, sex v aute, sex u babky…
EMA … sex v autoumývarke…
EMA Dobrý je… sex v knižnici. Fuj, povedala si 
u babky? To je asi tá najodpornejšia predstava…
SOFIA Nie je. A okrem toho, nič ako sex v knižnici 
neexistuje. 
EMA Ale áno… (Divákom) A kde ešte? 
JÚLIA Viac počuť nechcem… Prestaňte… Ničíte 
mi podvedomie… Aj tak vám neverím, že ste to 
robili na toľ kých rôznych miestach. Žiadny muž, 
bohužiaľ, nemá takú fantáziu. 
SOFIA Tu predsa vôbec nejde o to… 
SOFIA A EMA … čo chce muž.
JÚLIA Okej, no a čo keby si skúsila hľadať nejaké 
údaje, ktoré by pomohli zachrániť školu.
SOFIA Snažím sa. Nemôžem tu nájsť nič 
použiteľné…
JÚLIA Podľa mňa je to jasný prípad šoku ako 
u Kleinovej. 
EMA Ďakujem, Júlia. Dôležité je, aby sa tá 
záležitosť so zrušením školy dostala von. 
JÚLIA Hej… Ty to nechápeš? Táto riaditeľ ka 
robí presne to isté. Odvádza pozornosť inam… 
K oslave a zároveň ruší školu! 

EMA Jasné, že ho prednesieš. Pomôžeme ti. 
Tú vec s tým zatvorením tam skrátka musíš 
prepašovať! Ideme sa pozrieť do skrine. Vezmeš 
si nejaké krikľavé šaty, veď ťa inak nerozoznajú 
od závesu v hale. O tabuli ani nehovoriac… Nosíš 
vôbec niečo iné než modrú? 

11. SCÉNA. 
JÚLIA A MUŽ IDÚ DO KINA

JÚLIA (Divákom) Ema mi dohodla stretnutie 
s tým mužom dosť jednoducho. Stretli sme sa 
v kine. Vo Filmovom klube práve dávajú Taxikára 
s Robertom De Nirom v hlavnej úlohe. Najprv som 
mala pocit, že v ňom vidím zasa tie dve stránky 
osobnosti, a to ma trochu vystrašilo. Ale potom 
tá druhá zmizla a istota bola späť. 
VÁŠNIVÝ MUŽ Všetko v poriadku? 
JÚLIA Áno, ale je to trochu zvláštna situácia. Ale 
ďakujem za lístky.
VÁŠNIVÝ MUŽ Jasné, som predsa chlap. Ale 
super, že si sa ozvala. Sekne ti to. Parádny film… 
Videl som Taxikára asi stokrát. Fakt vynikajúco 
zachytáva tú osamelosť prostredníctvom práce 
toho taxikára. 
BOJAZLIVÝ MUŽ Cítiš sa niekedy osamelá? 
JÚLIA Áno, samozrejme… Ale nemyslela som to 
tak, že by som naozaj osamelá bola. (Divákom) 
Úplne ma to zmiatlo. Snažila som sa opraviť… 
(Mužovi) Veľa čítam a chodím na prechádzky…
VÁŠNIVÝ MUŽ (Bojazlivému mužovi) Are you 
talking to me?!
JÚLIA Čo? 
VÁŠNIVÝ MUŽ (Bojazlivému mužovi)
Are you talking to me? Well, I don’t see here 
anyone else? So who the fuck do you think you 
talk to! 
(Bojazlivý muž odíde.)
JÚLIA Jasné, že hovorím s tebou! S kým by som 
sa asi mala rozprávať?!
VÁŠNIVÝ MUŽ Hej… Upokoj sa… fórik, fórik… 
Som tu…
JÚLIA Prepáč… Len som myslela…
VÁŠNIVÝ MUŽ Je to predsa super, ako sa ten 
chlapík sám postaví celej mafii… Pripomína mi to 

teba, keď ako terapeutka bojuješ proti temným 
myšlienkam a úzkosti. 
JÚLIA Ďakujem… No, tá posledná scéna je teda 
dosť násilná. 
VÁŠNIVÝ MUŽ Hej, ale je v tom niečo také, že 
ako divák tak nejak cítiš opodstatnenosť toho 
násilia. Vcítiš sa do misie toho muža. Je to jeho 
osobná vojna, po ktorej bude zasa šoférovať 
taxík… No nie? 
JÚLIA (Divákom) Podľa mňa nie je násilie 
nikdy opodstatnené, ale on to povedal takým 
spôsobom, že som to skrátka prijala. (Mužovi) 
Hej, jasné, je to pekné… Tá zbraň… Ako ju vysunie 
z toho rukáva…
VÁŠNIVÝ MUŽ Je to fakt dobrá scéna. Pripevnil 
si do rukáva takú koľajničku, po ktorej sa tá zbraň 
pohybuje sem a tam, takto… Takto… (Ukazuje.) 
Trochu ako keď si ty vstúpila do môjho života… 
Myslím, že si tiež takú zoženiem… Že by som 
akože odtiaľto rýchlo vytiahol mobil… (Ukazuje.) 
Crn, crn... Haló, Júlia, I’m here… Neviem, ako ty, 
ale mne je s tebou fakt výborne. 
JÚLIA (Divákom) Ale potom som si úplne uletela. 
(Mužovi) Musím sa ťa spýtať… Aký máš názor na 
detských vojakov? Čo by si robil, keby tvoje deti 
museli narukovať? A odrazu v ňom zasa bola tá 
neistota… Príliš som sa rozvášnila….
BOJAZLIVÝ MUŽ Neviem… Strašná predstava…
VÁŠNIVÝ MUŽ Našťastie sa také veci nedejú! 
Aspoň nie u nás. Som asi už tak presiaknutý 
Západom, že nič necítim, ani keď to vidím v telke. 
Mrzí ma to. Je to smutné…
JÚLIA (Divákom) Potom som sa mu priznala, že 
k nemu niečo cítim. A nakoniec som povedala… 
(Mužovi) Nechcel by si si ku mne ísť zašukať? 
(Divákom) Nie, to som v skutočnosti nepovedala. 
VÁŠNIVÝ MUŽ Ale bolo to tak…
JÚLIA A bolo to tak! Dva týždne sme sa 
stretávali skoro každý deň i noc. Ale potom 
ma tá situácia začala ťažiť a pochopila som jej 
absurdnosť. Už-už som mu písala esemesku: 
Nemôžeme sa ďalej stretávať. Mrzí ma to. Ale 
nikdy som ju neposlala, zato som poslala inú: 
Milujem ťa! Musím ťa mať celého. 
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skúsim, ako jednoducho sa mi podarí tie 
lieky získať. Počkala som, až budem na rade, 
a konečne sa dostala do ordinácie. Doktor čumel 
do počítača. 
LEKÁR No, tak čo vás trápi? 
EMA (Divákom) Predstierala som bolesti brucha 
a zamrmlala niečo o tom, aké mám problémy. 
Bývam unavená, mávam zlú náladu…
LEKÁR Pociťovali ste takéto stavy už aj 
v minulosti?
EMA (Divákom) Ten lekár sa na mňa stále ešte 
ani len nepozrel… Vlastne ma to dosť štvalo. 
(Lekárovi naštvane) No, bývam dosť unavená. 
A veľmi neviem, čo s tým mám robiť, keď aj tak 
musím pracovať. Asi by som potrebovala nejaké 
lieky, aby som to zvládla!
LEKÁR V poriadku, pokúste sa upokojiť. 
Ukážte… (Dotkne sa jej)… Pre pána… vlastne 
vyzeráte hrozne vyčerpane. Sadnite si 
a vymyslíme, čo s vami.
EMA (Divákom) Odrazu sa na mňa pozrel a ten 
dotyk… Akoby sa vo mne uvoľnil nejaký ventil a ja 
som sa rozplakala… Úplne naozaj…
LEKÁR Pokoj. Veľmi ma to mrzí, ale momentálne 
je dosť náročné dostať sa na terapiu, pokiaľ 
nenavštevujete súkromníka. Pokojne vám 
ale napíšem žiadosť… Bude to však trvať pár 
mesiacov. Čo s vami dovtedy? Mohol by som vám 
predpísať trojmesačnú liečbu antidepresívami. 
Nie sú s nimi žiadne problémy a nemali by mať 
ani veľa vedľajších účinkov. No nemali by ste pri 
liečbe konzumovať väčšie množstvo alkoholu 
a možno trocha ovplyvnia vašu schopnosť 
dosiahnuť orgazmus…
EMA Nevadí. 
LEKÁR To je všetko, čo môžem urobiť. Je mi to 
ľúto, želám mnoho síl a optimizmu. 
EMA (Divákom) Dopísala som článok, poslala ho 
a potom som sa nestačila čudovať, ako rýchlo mi 
prišla pozvánka do redakcie.

14. SCÉNA. 
ŠÉFREDAKTOR ARCHIVUJE 
EMIN ČLÁNOK

ŠÉFREDAKTOR Prepáč, ale máme dosť 
problémov. 
EMA No a? 
ŠÉFREDAKTOR Tento článok nebudeme 
publikovať.
EMA (Divákom) Začal mi vysvetľovať niečo 
o tom, že iné články majú vyššiu prioritu. 
(Šéfredaktorovi) Ale toto je dôležitá téma, 
nechápeš? 
ŠÉFREDAKTOR Áno, ale to aj ľudské práva… 
Článok o ukameňovaní predbehol tento tvoj 
výtvor. Je mi to ľúto. Zálohu dostaneš aj tak. 
EMA (Divákom) Neverila som mu ani slovo. Vravel 
ešte čosi o ich finančnej situácii a o tom, aké 
zisky majú z reklám farmaceutických firiem. 
(Šéfredaktorovi) Nikdy by som neverila, že aj 
ty si sa zapredal. Na výške si horlivo bojoval za 
morálku a etické princípy! Naozaj si ma sklamal!
ŠÉFREDAKTOR Ale, prosím ťa, Ema, nebuď taká 
naivná… Veď vieš, ako to dnes v našej brandži 
chodí…
EMA Nie, ja naozaj neviem, ako to dnes v našej 
brandži chodí. Ale ty ma o tom isto milerád 
poučíš. (Divákom) Potom nastalo trápne ticho. 
(Šéfredaktorovi) Myslím, že teraz nastane taký 
menší zvrat: choď do riti. 
EMA (Divákom) Mala som pocit, že som úplne 
prázdna. Prebrala som sa, až keď som si 
uvedomila, že nestihnem vyzdvihnúť Sáru zo 
škôlky včas ani prísť na tú Sofiinu slávnosť. 
Sadla som si do auta a šla som mestom tak 
rýchlo, ako som dokázala.

SOFIA Mám zakázané o tom rušení hovoriť.
EMA Môžeš to predsa obísť pomocou 
podobenstva. 
SOFIA Aha, ako Ježiš? 
EMA V štýle Ježiša. Metafora školy. Škola je 
ako…
SOFIA Svätyňa.
EMA Veľmi… zlé. Nenapadá ti niečo iné? 
SOFIA No… knižnica… kino… nemocnica?
EMA Hm… No, továreň… Škola je ako… Obchod… 
Obchod je dobrý. 
JÚLIA Áno, obchod je dobrý. Je to odvážna 
metafora, priamo poukazuje na globalizáciu. 
EMA Nie je na tom nič odvážne. Nechápeš, že 
týmito kravinami o globalizácii sa iba snažíš 
zbaviť výčitiek svedomia? A zároveň si užívaš 
všetky výhody, ktoré ti západný štýl života 
poskytuje. 
JÚLIA Ako to môžeš povedať? Ty sa zasa vždy 
musíš na všetko dívať logicky. O všetkom hovoríš 
odvážne a uvedomelo, ale napriek tomu píšeš do 
ženských časopisov také dojímavé sračky. Kde je 
tvoja odvaha a ideály?  
EMA (Nahnevá sa.) A čo je odvážne v tvojom 
živote? To, že sa zamiluješ do svojho pacienta? 
To je tá tvoja občianska povinnosť? Nebojím 
sa šukať duševne chorého. To má byť odvaha? 
A teraz sa ani neodvážiš ísť k nemu domov, aby 
z teba náhodou nebolo cítiť deti! Pomoc, tu sa 
šliape po rodinných hodnotách…
JÚLIA No a keď si rozmlátila tej ženskej hlavu 
o sklenenú dosku, to bola tá tvoja logika?
(Ticho)
SOFIA Ehm… Chcela som pracovať v malom 
obchodíku so zmiešaným tovarom, kde majú 
úplne všetko od prskaviek až po paradajky a kde 
by sa k zákazníkovi pristupovalo tak, že by už 
vo dverách cítil, že tu je vítaný. Tam by som ho 
obslúžila pri pulte s pečivom a napokon by som 
ho skasírovala. Oukej, a aj keby ten tovar nebol 
úplne prvotriedny a najlacnejší a najčerstvejší, 
aspoň by som poznala svojich zákazníkov po 
mene. V miestnosti pre personál by sa príjemne 
popíjala káva a bol by tam pekný výhľad na 
striedajúce sa ročné obdobia a moje dieťa by tam 
mohlo brigádovať. Tak ako som ja pomáhala v tej 

škole, v ktorej bola mama. Skrátka by tak nejak 
bolo zrejmé, že na prvom mieste je tu človek a nie 
ten tovar, ktorý by tam bol na predaj.
JÚLIA To je dobré. Naozaj dobré!
EMA Presne tak… Pohľad malého človeka na 
veľ kú vec. 
JÚLIA Nezabudni, že my tam budeme tiež. 
EMA Alebo aspoň ja tam budem. Nepoužívaj 
päste… A nieže pri tom prejave zasa začneš 
plakať.
SOFIA Samozrejme, že nie. No… plakala som 
snáď teraz? 
EMA Vôbec… skoro vôbec…

13. SCÉNA. 
EMA ZAČÍNA PÍSAŤ ČLÁNOK 
O VPLYVE ALKOHOLU NA 
ÚČINKY UPOKOJUJÚCICH 
LIEKOV
EMA (Divákom) Hádka s Júliou mnou naozaj 
otriasla. Ale pravdepodobne mala v niečom 
pravdu. To priznávam. Rozhodla som sa napísať 
článok o vplyve kombinácie alkoholu a liekov 
na ľudské správanie. Kontaktovala som jeden 
časopis, v ktorom bol šéfredaktorom môj 
kamarát z vysokej. Prejavil o môj článok záujem, 
a tak som sa vybrala do redakcie. Bola to horúca 
téma a ja som vedela, ako to mám spísať. 
Použijem samu seba ako príklad. V najlepšom 
prípade to dokáže moju nevinu. Šéfredaktora 
očividne mrzelo, že to nenapadlo jemu. 
ŠÉFREDAKTOR No, je to, samozrejme odvážne, 
že ten článok píšeš z vlastného pohľadu… 
Samozrejme je táto subjektivita, teda to, ako 
tam rozprávaš o sebe, zároveň problém. Ale ak 
podobné skúsenosti v oblasti kombinácie liekov 
a alkoholu nájdeš aj u iných…
EMA Určite áno.
ŠÉFREDAKTOR … tak to bude adekvátne 
spracované zo všetkých strán a dôkazy budú 
dostatočné. Možno by sa tiež hodilo uviesť tam 
fakty o používaní tých liekov a o ich dostupnosti. 
EMA Áno, to je dobrý pohľad na vec! (Divákom) 
Hneď som zamierila na polikliniku s tým, že 
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človek prial zo všetkého najmenej, sa tieto dva 
svety začnú prelínať a vznikne chaos. 

17. SCÉNA. 
SLÁVNOSŤ NA POČESŤ STÉHO 
VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY 

(Sviatočná aula školy. Vrava, zvuky, hudba, 
svietia svetlá) 
SOFIA A prichádza riaditeľ ka našej školy! 
RIADITEĽKA Vitajte na oslave stého výročia 
založenia našej školy. No a pri tejto výnimočnej 
príležitosti prednesie slávnostný príhovor naša 
dlhoročná pedagogička, zastupujúca už druhú 
generáciu svojej rodiny v našej škole, Sofia 
Lehto, ktorej mama tu bola riaditeľ kou. Prosím, 
Sofia… (Šepká.) No tak, bež tam… Len bež…
(Potlesk. Sofia prichádza na pódium.)
SOFIA (Začne plakať.) Chcela by som vám 
povedať o takom malom obchodíku… Kde by sa 
predávalo všetko od petárd až po kondómy… 
Mydlo. Teda po paradajky… (Znervóznie.) Pravda 
je taká, že táto škola sa bude rušiť a bude 
zlúčená s väčšou. Taká je pravda. 
RIADITEĽKA To je nehorázna lož… 
SOFIA Zakázala mi o tom hovoriť, aby s tým nikto 
nestihol nič urobiť. Ale je to pravda…
RIADITEĽKA No… Uznávam, že i taký návrh 
padol. Teraz sa nám ale predstaví Tereza z 5.C. 
Prosím. Zaspieva nám skladbu Kto za pravdu 
horí…
RIADITEĽKA Sofia… Môžeš na chvíľ ku… Prosím, 
pokračuj, Tereza.
(Tereza sa snaží spievať. Sofia a riaditeľ ka 
na seba kričia.)
SOFIA Je úplne zrejmé, že do vedenia školy sa 
dostal človek, ktorý nemá učiteľskú minulosť. Ide 
ti len o väčšiu moc!
RIADITEĽKA Len spievaj, Tereza… Chápeš, 
v akej situácii práve si? Urobila som všetko pre 
to, aby sa o tom tvojom besnení v kaviarni nikto 
nedozvedel! 
SOFIA Vedela som to, už keď si sem prišla. 
Predala si školu už vtedy. Máš v očiach strach. 
Zaujímajú ťa len čísla a vlastný plat a pritom 

sa bojíš, že prídeš o miesto! Zasraná nacistka! 
(Divákom) To spustilo nasledovnú reťaz udalostí: 
v škole odzvonilo osem hodín. Tereza prestala 
spievať a pozrela sa na mňa. Riaditeľ ka zdvihla 
ruku a udrela. 
(Riaditeľ ka na pódiu vo sviatočnej aule školy 
udrie Sofiu.)
RIADITEĽKA (Tereza a Sofia plačú.) Len spievaj, 
Tereza… Len spievaj… Ospravedlňujem sa za toto 
prerušenie… Len spievaj… Pracujeme tu občas 
dosť pod tlakom… Len spievaj… Ďalej nasleduje 
sviatočné tablo… Doriti Tereza, už vypadni…
SOFIA (Divákom) Chvíľu som tam zostala, 
aby som sa vyplakala, a potom som sa nejako 
dotrepala domov. O týždeň ma Ema a Júlia 
pozvali na obed, aby sa mi ospravedlnili, že ani 
jedna z nich neprišla na tú slávnosť… napriek 
tomu, že mi to sľúbili. Vypili sme toho dosť a po 
mnohých veľmi nečakaných zvratoch nás zbalila 
polícia. 

18. SCÉNA. 
SOFIA, EMA A JÚLIA 
NA ZÁCHYTKE

(Sú opité.) 
SOFIA Nieee… Pustite ma odtiaľto… Ako to 
vysvetlím Marekovi… Alebo svojim žiakom… 
Hej… Pustite. Alebo, pre boha, mojim 
vlastným deťom… Mama, opitá a zatvorená… 
Pustite ma! To je pre človeka tak ponižujúce! 
Pustite ma… Pecho? 
JÚLIA Kto je Pecho? 
SOFIA No ten priateľský policajt! Ten, čo ma 
viedol… Pecho, pustite ma von. 
EMA Ráno nás odtiaľto pustia. S Júliou sme 
v minulosti už mali opletačky so zákonom. 
SOFIA To ste teda nemali.
EMA Jasné, že mali… Nepriateľ štátu číslo 
jedna ma raz násilím donútil zúčastniť sa 
jednej demonštrácie a na tej sme zaútočili na 
nejaké kožušníctvo. Potom sme strávili noc 
za mrežami… O vode a chlebe… Takže ti, Júlia, 
ďakujem aj za tento cenný zážitok. 
JÚLIA Nemala si tam so mnou chodiť. 

15. SCÉNA. 
EMA PRÍDE NESKORO 
DO ŠKÔLKY

UČITEĽKY Škôlka je už zatvorená.
EMA (Divákom) Snažila som sa byť priateľská 
a prejavovať ľútosť, aj keď sa tie učiteľ ky 
správali ako nejaký antický chór priamo z pekla. 
(Učiteľ ke) Pardon, trošku meškám… Kde je moja 
malá Sára? 
UČITEĽKY Tu nie. 
EMA Akože tu nie? 
UČITEĽKY Váš muž… Leo, si po ňu prišiel. 
EMA Nebol na rade! 
UČITEĽKY Leo vravel, že si Sáru vezme do 
výhradnej starostlivosti, že vy to už nezvládate… 
A my si to myslíme tiež. 
EMA Čo to má, kurva, znamenať?!
UČITEĽKY A žiadne vulgarizmy.
EMA Po tomto som si musela sadnúť do auta 
a otvoriť si fľašu vína. 

16. SCÉNA. 
JÚLIA SA STRETNE S MUŽOM 
A ZRADÍ SOFIU

VÁŠNIVÝ MUŽ Je otvorené!
JÚLIA Všetko sa stalo nejako príliš rýchlo. 
Zavolal mi, aby som prišla k nemu domov. Jeho 
žena a deti odišli na víkend preč a ja som sa zrazu 
pristihla za dverami domu toho muža.
VÁŠNIVÝ MUŽ No ahoj! Skvelé, že si prišla. Tu 
tak nejak bývam. 
JÚLIA No, je to trošku zvláštny pocit. 
VÁŠNIVÝ MUŽ Nie je na tom nič zvláštne. 
Pokojne sa tu porozhliadni, ako doma. 
JÚLIA Prepáč, ale už si o nás hovoril so svojou 
ženou? 
BOJAZLIVÝ MUŽ Nie, ešte nie. 
VÁŠNIVÝ MUŽ Plánujem jej to povedať, keď sa 
vráti. 
JÚLIA A ako sa cítiš? 
BOJAZLIVÝ MUŽ Zle.

VÁŠNIVÝ MUŽ Dobre… cítim sa dobre. Skočím 
po víno.
JÚLIA Celkom obyčajný byt. Pristúpila som 
k polici s fotografiami. Krst dieťaťa, okolo plno 
neznámych ľudí. Cesta na letnú dovolenku, na 
zadnom sedadle dve smejúce sa deti. Svadobná 
fotografia. Dvaja hanblivo sa usmievajúci mladí 
ľudia. Toto je detská izba. Postieľ ky boli ustlané 
a na každej ležal plyšové medvedík. Začala sa mi 
točiť hlava. Vzala som jednu fotku a mlátila som 
si ňou o hlavu tak dlho, až nebolo zreteľné, kto na 
tej fotke je…
VÁŠNIVÝ MUŽ No, tak čo na to vravíš? 
JÚLIA Máte to tu krásne…
VÁŠNIVÝ MUŽ Hej, žena má záľubu 
v zariaďovaní…
JÚLIA A… ha…
VÁŠNIVÝ MUŽ Požičal som jeden film… Ázijský… 
Stvorení pre lásku. 
BOJAZLIVÝ MUŽ Je strašne smutný… Tie farby 
a všetko…
JÚLIA Asi by som mala ísť. 
VÁŠNIVÝ MUŽ Kam by si teraz chodila?
JÚLIA Moja dobrá kamarátka Sofia má teraz 
v škole, škole, kde pracuje, dôležitú udalosť; 
sľúbila som jej, že tam budem. 
VÁŠNIVÝ MUŽ Hej, Júlia… Veľmi som sa na teba 
tešil. Budem fakt sklamaný, ak odídeš… Nikto 
ma predsa nepozná tak ako ty. Však zostaneš? 
JÚLIA Nie. (Divákom) Odišiel do spálne. Chvíľ ku 
som stála a len tak sa dívala na zvyšok vína 
v pohári. A v hlave sa mi odohralo nasledovné: 
alkoholu trvá asi 5 minút, než sa dostane zo 
žalúdka do mozgu. Krvou sa dopraví do jeho 
zadnej časti, na tie najcitlivejšie miesta. Tam 
začne pomaly utlmovať centrálny nervový uzol… 
Nálada sa zdvihne… Rušivé pocity zmiznú… 
Dostaví sa nádherný pocit blaha. Všetka úzkosť 
je preč. O čo v tom všetkom vlastne ide? Čo to 
je? Existujú dva svety… Svet harmónie a svet 
chaosu. Vo svete harmónie sa ukrýva všetka 
láska, poriadok a dobrá nálada. Ale zároveň s ním 
vždy existuje ten druhý; svet chaosu. Tam sú 
všetky tie slabosti, strachy, traumy z detstva, 
nevyriešené veci. A práve vtedy, keď by si to 
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SOFIA Prečo musíš vždy ohovárať Júliiných 
mužov a kritizovať jej nápady?
EMA Keď som bola malá, každý deň začínal doma 
tak, že otec prečítal noviny a spustil každodennú 
manifestáciu proti nespravodlivosti sveta. Júlia 
bývala u mamy, čo je vlastne dosť zvláštne, 
pretože je úplne rovnaká ako otec. Obdivovala 
jeho idealizmus, ale nevidela pravdu. Otec bol 
človek, ktorý sa povyšoval nad ostatných, ale 
sám o seba sa nedokázal postarať. No keď 
mala Júlia pätnásť, opila sa na jednej akcii po 
demonštrácii. Našla som ju v spálni, práve ju 
šukal nejaký chalan a ona o tom ani nevedela… 
Dotiahla som ju domov a nič som jej o tom 
nepovedala…. Zachránila som ju odtiaľ…
JÚLIA Prečo si o tom hovorila? 
SOFIA Aha, ty nespíš? 
JÚLIA Prečo si o tom hovorila? 
EMA Pretože Júliin problém je v tom, že sa ľahko 
slepo zamiluje. Nemá žiadny pud sebazáchovy. 
Zamiluje sa, zblázni sa, trpí, líže si rany a potom 
to celé začne odznova. Takto to má celý život. 
Vždy som sa snažila držať jej šialencov od tela, 
ale zdá sa, že jej robí dobre, keď sa jej vzťahy 
rúcajú ako domček z kariet…
SOFIA Ale nevravela si náhodou, že ten týpek 
z kina je tvoja prvá pravá láska? 
EMA Ale prd. To bola tak stomiliónta prvá pravá 
láska. Ja už skrátka nemôžem počúvať, že teraz 
je to konečne ten pravý a prečo ostatným bolo 
dopriate naberačkou a mne len pipetou. Ona žije 
z lásky… Onanuješ na svojich emóciách… Júlia 
ide vždy podľa rovnakej schémy. Zamiluje sa, ale 
potom utečie odo dverí. Popravde som toho muža 
z kina pred tebou varovala. Povedala som mu, že 
Júlia to nikdy nemyslí vážne. Že už sa to stalo 
niekoľ kokrát….
JÚLIA Len aby si vedela. Sťahujem sa k nemu. 
Rozvedie sa. Dostanem ho. 
EMA Neverím. 
JÚLIA Panebože… Tvoja závisť žiari na kilometre 
ďaleko. Tiež by si sa chcela po uši zamilovať 
a oddať sa naplno tomu citu. Babrať a váľať sa 
v ňom tak dlho, ako to len pôjde. Poddať sa vášni, 
odvrhnúť všetko staré známe a prijať všetku tú 
lásku, ktorú môžeš dostať! 

EMA Ú… Helena Trójska práve dorazila na 
záchytku. 
JÚLIA Teraz drž hubu. Ema nebola nikdy 
zamilovaná. To je pravda. Nikdy sa neodvážila! 
Keď si zmlátila tú ženu… Mlátila si samu seba! 
Bola to jediná možnosť, ako sa zbaviť Lea! 
EMA Super diagnostika! Prichádza profesionálny 
terapeut, hudba hraj. 
JÚLIA Je omnoho jednoduchšie prežiť celý 
život ako hajzel a mučeník než ako človek, ktorý 
sa odváži smiať, milovať a naozaj mať o niečo 
záujem! 
EMA Čo tým chceš povedať? 
JÚLIA Ani Lea si nikdy nemilovala. 
SOFIA Júlia, už s tým prestaň. 
JÚLIA Veď to nebolo prvý raz, čo som jej 
vybavovala tie lieky. O chvíľu to bude päť rokov, 
čo ich berie!  A vieš čo… Myslím, že nie si 
schopná milovať ani Sáru! 
(Ema začne plakať.)
EMA Mám pocit, že ťa už nikdy nechcem vidieť. 
JÚLIA Beriem. 
EMA Júlia, prepáč… Ja to sama nezvládnem! 

19. SCÉNA. 
JÚLIA OPUSTÍ MUŽA

(U Júlie v ordinácii.)
JÚLIA (Divákom) Keď som naposledy navštívila 
svoje bývalé pracovisko, aby som si vzala veci, 
dnu vstúpil ten muž. 
VÁŠNIVÝ MUŽ Čo to má znamenať… Tá ženská 
na príjme vravela, že tu už nepracuješ. Čo sa 
stalo? Vyhodili ťa? 
JÚLIA Hej… Je to komplikované…
VÁŠNIVÝ MUŽ To predsa nemôžu, práve keď by 
som ťa najviac potreboval… Júlia, Júlia… Teraz 
je doma zasa strašná situácia… Kúpili sme nové 
auto a ideme na výlet… Mal by som byť s rodinou 
na chate. Ale neviem… Keď som s manželkou, 
túžim po tebe, keď som s tebou, túžim po svojej 
manželke. Môj život je jeden veľ ký chaos. 
Čo pozeráš?

EMA Šla som, pretože ma donútila mama. 
JÚLIA Tak to je pre mňa novinka. 
EMA Bola som ako tvoja babysiterka. Asi som 
mala byť aj dnes. Z tej reštaurácie nás predsa 
vyhodili, lebo si spáchala ten tvoj teroristický 
útok. 
JÚLIA Ja si skrátka myslím, že v každej 
reštaurácii by mali mať biovíno.
EMA Nadávala si čašníkom do teplošov 
a naschvál si vínom pooblievala stôl.
JÚLIA Nikdy som nikomu nenadávala do 
homosexuálov. Okrem toho som skrátka mala 
osobný dôvod oslavovať. 
EMA Aký dôvod, doriti? 
JÚLIA Oslavovala som svoju výpoveď. Keď som ti 
zháňala tie lieky neoficiálnou cestou, pár ľuďom 
sa to príliš nepáčilo, a keď na mňa začali byť 
strašne nepríjemní a boli stále samé varovanie, 
rozhodla som sa s tým skončiť… Povedala som, 
že choď te do riti a starajte sa o svojich bláznov 
sami a čauko. 
EMA Prepáč, je to kvôli mne…? 
JÚLIA Nie… Veď ja ťa predsa z ničoho 
neobviňujem. Som naozaj šťastná. To ty si sa celý 
večer tvárila kyslo.
EMA No, hej, a vieš prečo? Leo dal tú vec 
s výhradnou starostlivosťou na súd. Je to už 
budúci týždeň a tento výlet na záchytku mi príliš 
kladných bodov nepridá. 
JÚLIA Čo…
SOFIA To je predsa strašné…
EMA (Sofii) Takže ďakujem aj tebe, Sofia. Prečo 
si nás, do riti, musela ťahať na ten cintorín robiť 
bordel? 
SOFIA Chcela som sa rozlúčiť s mamou. 
JÚLIA To je také typické, keď niekto umrie, máš 
často pocit, koľ ko si toho tomu človeku nestihla 
povedať. 
SOFIA Nie, nerozumieš tomu, nechápete to, 
nikdy to nepochopíte… Mám pocit, že tá žena je 
ako taký balvan, ktorý mi vždy stojí v ceste, nech 
robím čokoľvek! 
JÚLIA Nie, vy to teraz vôbec nechápete, pretože 
je to takto… Sebavedomie ženy je postavené na 
sebavedomí jej matky. A vyzerá to tak, že tvoja 
matka mala dosť nízke sebavedomie. A tiež mala 

určite ten pocit, že jej matka jej blokuje cestu 
ako balvan. 
EMA Toľ kokrát som ti vravela, aby si sa ňou 
nenechala komandovať. Aj keď bola na smrteľnej 
posteli, tak si skákala úplne, ako píska! A teraz sa 
chodíš na jej hrob vyplakať a prosiť o odpustenie. 
SOFIA Nie, neplakala som! Mala som chuť ten 
hrob OVRACAŤ!
JÚLIA Tak čo ti bráni… len do toho…
SOFIA Čože? Kam mám akože vracať? 
JÚLIA (Položí pred Sofiu nočník.) Panebože… 
napríklad do toho. Je v tom tvoja matka. Len do 
toho. 
SOFIA Keď ja neviem…
EMA Tak ja neviem. Veď nedokážeš ovracať ani 
predstavu svojej matky. 
SOFIA Jasné, že dokážem! 
JÚLIA Tak do toho! 
SOFIA Bléé… Nejde to… 
EMA Tak to urobím ja! 
SOFIA Nie, ty nebudeš vracať na moju matku! 
Urobíme to takto… Len zostaňte, kde ste. Čo 
keby som to  takto otočila… A ľahla si na to…
EMA Veľmi pekne, len si pekne potichu seď 
na svojej mame a dávaj pozor, aby ti náhodou 
neutiekla! 
SOFIA Prečo si na mňa taká zlá? Toto je pre mňa 
dôležité. 
EMA Toto je pre mňa dôležité. 
SOFIA Ty ma napodobňuješ? 
EMA Ty ma napodobňuješ? 
SOFIA Prečo musíš byť taká hnusná? 
EMA Mami ma mimima?
SOFIA Prestaň s tým!
EMA Prestaň s tým! 
SOFIA Prestaň, lebo ti vrazím! 
EMA Blablablablaaaa… Nevrazíš mi, nemáš na to. 
SOFIA Prestaň, lebo ti vrazím!
EMA Pochybujem, že si vôbec niekomu vrazila 
v tej kaviarni, si zbabelá… Len si nás chcela na 
seba upozorniť.
(Sofia jej vylepí facku.)
EMA Auuuuuu!!!
SOFIA Ema… Veď to nebolo také silné.. Veď som 
ťa trafila do ruky… Mala si tam ruku… 
(Ticho. Júlia spí.)
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SUDCA Ako často s vami Sára jazdí na pracovné 
cesty?
EMA Nikdy… Teda niekedy.
SUDCA Podľa navrhovateľa veľmi často…
EMA No… Tak niekedy ide so mnou, keď ju práve 
beriem zo škôlky…
SUDCA Ako dlho na vás Sára musí čakať sama 
v aute? 
EMA Sára nikdy nemusí čakať v aute. 
SUDCA Podľa navrhovateľa musí. Navrhovateľ 
vás od škôlky sledoval. 
EMA (Divákom) Sledoval… ako… Nemohla som 
pochopiť, že bol niečoho takého schopný. Žalobca 
mal presné informácie o mojom pohybe za 
posledné týždne, kedy som pracovala od rána do 
večera, aby som dokázala svoju nevinu. Navyše 
skrátka musím pracovať, aby som mohla splácať 
svoju dvestotisícovú hypotéku.
SUDCA Koľ ko minút trvá priemerné interview? 
EMA Minút? No, asi tak polhodinu… Možno 
hodinu.
SUDCA Podľa navrhovateľa nedostáva Sára 
pravidelne teplé jedlo. 
EMA Nuž… Sára je jednoducho taká, že má rada 
chlieb s maslom… Nemáme vždy teplú večeru… 
(Divákom) Minulý týždeň sa mi pokazil sporák… 
Prečo sa to všetko musí diať naraz? 
SUDCA Aký je váš momentálny psychický stav? 
EMA Ďakujem… Dobrý…Nič mi nechýba. Som 
úplne v poriadku… Len taký ten bežný súdny 
stresík…
SUDCA Buď te tak dobrá a upokojte sa, sadnite 
si. Podľa navrhovateľa ste často nervózna…
EMA Nie som, len vravím svoj názor.
SUDCA V minulosti ste predsa boli súdená za 
násilníctvo.
EMA No to bolo dávnejšie a už je to vyriešené! 
SUDCA Navrhovateľ žiada, aby ste boli 
podrobená psychologickým testom. Súhlasíte? 
EMA Čože? To teda nie, nie, v žiadnom prípade. 
Nie som žiadny cvok. To je teda… Žena, ktorá 
raz niekoho udrie, je navždy blázon. Zato násilný 
muž je len drobná odchýlka od normy! (Divákom) 
Zrazu sa zo sály ozve známy rehot. Leo sa na 
mňa šklebí tým svojím samoľúbym úsmevom. 
V tom okamiho mi to došlo. Prečo som udrela tú 

ženskú…? To jemu som mala vraziť… Kurva, ja ti 
takú vrazím! 
SUDCA Súd bude pokračovať po krátkej 
prestávke. 

22. SCÉNA. 
SOFIA A JÚLIA 
SVEDČIA NA SÚDE

EMA (Divákom) Júlia a Sofia boli tiež pozvané 
svedčiť. Snažili sa mi pomôcť, ako najlepšie 
dokázali, ale v skutočnosti situáciu len zhoršili. 
JÚLIA Prepáčte, som síce Emina sestra… Ale 
vôbec nechápem, prečo by som tu mala byť. 
SOFIA Som učiteľ ka, sama mám dve deti 
a náhodou viem, že nikto nemiluje Sáru tak ako 
jej matka. 
JÚLIA No hej, mala depresie… Ja som jej 
vybavila ten recept… Hej, ale ten prípad sa bude 
riešiť inokedy, nie? 
SOFIA Minulý mesiac u nás Sára bola maximálne 
trikrát alebo päťkrát… Viac isto nie. 
JÚLIA No a Ema sa dozvedela, že Leo ju 
podvádzal, už keď bola tehotná, a že tých jeho 
románikov bolo viac… Z toho by dostal depresiu 
každý.
SOFIA No, možnože u nás Sára bola desaťkrát, 
keď to teda Leo má tak presne zistené…
JÚLIA Ema nie je násilnícka. Ema je vášnivá! 
SOFIA A Ema za to nemohla, že sme skončili na 
záchytke. To ja som chcela ísť na cintorín. 
JÚLIA Ema možno udrela hlavou tej ženy o tú 
dosku… Možno päťkrát… ale, samozrejme, si to 
nepamätá, keď bola opitá…
SOFIA Ja som predsa tiež udrela toho muža, aj 
keď som ho nepoznala! 
JÚLIA Nechápete, že všetky tie masakre 
v školách na celom svete… Všetci užívali tie isté 
lieky… A nikto o tom nehovorí! 
EMA Potom som prišla opäť na rad ja… Vstala 
som a snažila som sa obhajovať, ako som len 
mohla. Naozaj milujem Sáru nadovšetko a viem, 
že môj život môže občas pôsobiť trocha… (Sudca 
ju preruší.)

JÚLIA (Divákom) V šokujúcich okamihoch sa 
musia robiť rýchle riešenia. (Mužovi) Vieš, kto je 
Naomi Klein? 
VÁŠNIVÝ MUŽ Hej, hej… Tá modelka… Dlhé 
nohy… Nie?
JÚLIA Nie. (Divákom) (Bojazlivému mužovi) Mrzí 
ma, že som ti nepomohla. 
VÁŠNIVÝ MUŽ Ale vôbec nie, jasné, že si mi 
pomohla… Naozaj veľmi! 
JÚLIA Mali by ste sa odo mňa držať ďalej… 
Naozaj ďaleko… Nie som pre vás tá správna 
spoločnosť! 
VÁŠNIVÝ MUŽ Hej, hej, hej… Vôbec som tým 
nemyslel, že by sme sa už nevideli, aj keď to teraz 
nemám doma ideálne… Mohli by sme to urobiť 
tak, že by sme sa stretávali napríklad každé dva 
týždne, niekde v hoteli…
JÚLIA Teraz si sadnite a počúvajte ma! Pôjdete 
domov, sadnete si na gauč, budete sa dívať na 
tú vašu poličku s fotkami a budete načúvať sám 
sebe… A keď sa vo vás ozve taký hlások, tak je to 
ešte dobré. Ak nie, zožeňte si pomoc. 
VÁŠNIVÝ MUŽ  Ale ja ťa predsa milujem. 
JÚLIA Odíď te z tejto miestnosti, buď te taký 
dobrý…
VÁŠNIVÝ MUŽ Šialená ženská…. Kurva. 
(Vášnivý muž odíde, ale ešte sa vráti.) Musím 
priznať, že sa teraz cítim trochu ako znásilnený. 

20. SCÉNA. 
SOFIA A RIADITEĽKA SA 
UCHÁDZAJÚ O ROVNAKÉ 
MIESTO

SOFIA 30. mája našu školu zavreli. Bolo vypísané 
výberové konanie na vedenie tej novej, väčšej 
školy. V poslednom kole sme zostali len dve. 
RIADITEĽKA Ahoj, Sofia! Už je ti lepšie? Prepáč, 
ale čudujem sa, že si vôbec robíš nejaké nádeje 
na toto miesto. No, nič to… želám ti veľa šťastia. 
SOFIA Čo tým myslíš? 
RIADITEĽKA Máš predsa tú násilnícku minulosť. 
SOFIA Aha toto… Za to ti vlastne musím 
poďakovať. Urobila si predsa všetko pre to, aby 

sa o tom nikto nedozvedel. No a potom dvesto 
ľudí videlo, ako si mi vrazila na tom pódiu. 
RIADITEĽKA Drahá Sofia… Len sa na seba pozri… 
Taká úbožiačka… Čo by na to povedala tvoja 
matka, keby ťa teraz videla… Vodca musí byť úplne 
iný. Vodca musí prijať zodpovednosť za ostatných 
a s chladnou hlavou ich viesť stále ďalej. 
(Sofia začína cez Riaditeľ kinu repliku rozprávať 
k divákom.)
SOFIA Počúvala som ju a stuhla som… Stála 
predo mnou ako balvan a ja som sa nedokázala 
pohnúť z miesta. 
RIADITEĽKA (Dokončuje, Sofii.) No, ak by sa 
náhodou stalo, že by si to miesto dostala ty, 
budem veľmi rada chodiť kontrolovať, ako zvládaš 
riešiť všetky tie finančné problémy. 
Čo sa tak dívaš? 
SOFIA (Divákom) Neviem, čo sa mi stalo, 
ale odrazu sa mi začali v žalúdku prevaľovať 
Marekove cestoviny. 
RIADITEĽKA Panebože, drahá Sofia, veď ti ani 
nie je dobre. (Ponúka jej kávu.) Daj si, potom 
pôjdeš domov. 
SOFIA (Sofia vracia na Riaditeľ ku.) Bleeeeee…
RIADITEĽKA Doriti, Sofia, môj nový kostým! 
Teraz si tomu dala! Je to exkluzívny model… 
Zničila si ho… Čo budem teraz robiť… O chvíľu 
musím ísť dnu… Čo mám robiť, Sofia? Pomôž mi! 

21. SCÉNA. 
EMA NA SÚDE

EMA (Divákom) Týždeň po tej záchytke som 
musela skladať spravodlivosti účty za svoje 
činy. Leo pri  súde požadoval pridelenie Sáry do 
výhradnej starostlivosti. 
SUDCA Aký veľ ký máte byt? 
EMA Päťdesiatštyri metrov štvorcových. Teda 
dve izby a kuchyňu.
SUDCA Koľ ko hodín týždenne pracujete?
EMA Asi takých tridsaťosem až štyridsaťosem 
hodín…
SUDCA Minulý týždeň vám vyšiel článok 
v piatich rôznych periodikách, však?
EMA Hej… Teraz som to mala celkom nabité…
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SUDCA Súd dospel k rozhodnutiu. Leo Saari 
má výhradné právo na starostlivosť o Sáru a jej 
matka ju smie navštevovať dvakrát mesačne.
EMA To spôsobilo nasledujúcu reťaz udalostí: 
Vybehla som zo súdnej siene. Slnko ma úplne 
oslepilo. Šla som domov. Z políc som na podlahu 
vyhádzala všetky knihy. Rozkopala som sklenenú 
dosku stola v obývačke a myslela som si pritom: 
Ako som si vôbec mohla robiť nádeje, že by mi 
mohli Sáru zveriť? Mali úplnú pravdu. Som chorý 
človek. Zabúdam dieťa, kde môžem. Mlátim 
ľudí. A hlavne som sa do poslednej chvíle bránila 
prostej pravde: Potrebujem pomoc, lebo to 
neskončí dobre. 

23. SCÉNA. 
SOFIINA CESTA DO ŠKOLY. 
POSLEDNÝ SLED UDALOSTÍ

SOFIA Ubehlo pol roka, dlho sme sa s Emou ani 
Júliou nevideli, keď som ich obe pozvala na kávu. 
Stala som sa riaditeľ kou, nesiem zodpovednosť, 
budem robiť rozhodnutia, aj keby mi z toho malo 
byť do plaču. Ema, ty by si mohla raz týždenne 
viesť dielňu tvorivého písania v škole. Aj nejaké 
peniaze by za to boli. Keď teraz nemáš prácu. 
JÚLIA Skvelý nápad! 
EMA No, Júlia predsa tiež nemá prácu. 
JÚLIA To nie je problém, pretože mám v pláne 
založiť súkromnú ordináciu. 
EMA Úplne skvelý nápad! A ty sa budeš môcť 
v pokoji hrabať v tých šialencoch! 
SOFIA Ema, Ticho! To nebol dôvod, prečo som vás 
sem dnes pozvala… Vlastne je to kvôli tomu, že 
sa mi ráno stala dosť zvláštna vec. Keď som šla 
električkou do práce, nastúpil dozadu taký mladý 
muž, bol dosť opitý. Začal hulákať a pokrikovať 
na ľudí rôzne nadávky. Nakoniec sa snažil zobrať 
kabelku jednej staršej žene a tá sa rozplakala. 
Nikto sa neodvážil zakročiť. Šla som k nemu, bola 
som veľmi nervózna, mala som so sebou kružidlo 
a rozmýšľala som, že ho bodnem. 
JÚLIA Čože… To snáď nie… 
EMA To nie je pravda…

SOFIA Počkajte… Električka práve zastavila 
a nastúpili dvaja policajti. Vystúpila som 
strednými dverami. Srdce mi búšilo, krv mi 
v žilách vrela. No, prešla som sa pekné tri 
kilometre ku škole. Ja sa len bojím, že čoskoro už 
zas nebudem môcť nikam ísť bez toho, aby som 
na niekoho nevyletela. Čo vy na to? 
EMA Hej, keď ja idem električkou a niekto 
začne vyvádzať, okamžite vystupujem zadnými 
dverami. 
JÚLIA A necháš tam ostatných trpieť… Tak to 
predsa nemá byť! 
EMA A čo akože… Vytiahneš zbraň ako nejaký 
taxikár z filmu a dáš ho dolu? 
SOFIA Hej, prestaňte! Len som sa o tom chcela 
porozprávať.. Asi som sa len zľakla vlastnej 
reakcie… Nebudeme sa hádať… Dobre? 
JÚLIA Jasné, že nie. Veď sa rozprávame. 
EMA Jasné. My sa predsa nehádame nikdy…
SOFIA Naozaj, nehádate? 

(Pauza) 
SOFIA No a ako sa má Sára…?
EMA Dosť dobre… Rozdelili sme si s Leom 
stráženie celkom narovnako… Takže aspoň 
v tomto mi ten šašo vyšiel v ústrety. Sára je fakt 
super… Budúci týždeň bude mať šesť, vyzerá 
úžasne, celá po mne…
JÚLIA Doniesla som Sáre krásnu knižku. 
Z Barcelony. 
SOFIA Bola si tam s niekým?
JÚLIA S jedným mužom…
EMA Čo je zač? Ten predošlý bol fanúšik akčných 
filmov a tento miluje dokumenty?
JÚLIA Ja myslím, že tento je taký úplne 
obyčajný. 
SOFIA A z toho vyplynula nasledujúca reťaz 
udalostí: Júlia a Ema začali plánovať Sárine 
narodeniny. Sofia sa venovala skvelej mrkvovej 
torte. Okolo okna kaviarne padal javorový list, 
čašník utieral stoly a okrem toho sa nestalo nič, 
čo by stálo za zmienku. Alebo áno? 

KONIEC
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