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Zuzana Fialová, Tomáš Maštalír



DEA LOHER 

sa narodila v roku 1964 v Traunsteine. Vyštudovala filozofiu a germanistiku 
v Mníchove; navštevovala dramatickú tvorbu u Heinera Müllera a Yaaka 
Karsunka v Berlíne. Už jej druhá hra Tetovanie (Tätowierung) zaznamenala 
veľký úspech. Divadelnou hrou Cudzí dom (Fremdes Haus) sa v roku 1995 
v Staatstheater v Hannoveri začala spolupráca autorky s režisérom Andreasom 
Kriegenburgom, ktorý odvtedy uviedol väčšinu premiér jej divadelných hier. 
Za svoje literárne dielo získala viacero významných nemeckých ocenení vrátane 
Ceny Bertolta Brechta mesta Augsburg: „Kto sa zaoberá jej hrami, je nútený 
vzdať sa zažitých prívlastkov. Pravdepodobne sa svet divadla jedného dňa 
zhodne na tom, že dielo Dey Loher je najlepšie nazývať jednoducho 
‚loherovským‘ a tým nájde ultimatívny výraz pre mimoriadnu inteligenciu, 
silu jazyka a emocionálnu intenzitu hier tejto spisovateľky. (Uwe Wittstock 
v laudáciu pri príležitosti udelenia Ceny Bertolta Brechta)
V rokoch 1993 a 1994 ju časopis Theater heute zvolil za mladú dramatičku roka. 
Jej divadelné hry (o. i. Tetovanie, 1992, Adam duch, 1998, Medea z Manhattanu, 
1999, Klárine vzťahy, 2000, Nevina, 2003, Posledný oheň, 2008, Zlodeji, 2010, 
Pri Čiernom jazere, 2012, Gaunerská hra, 2015) sú preložené do viac ako 
pätnástich jazykov a boli uvedené v mnohých krajinách. Od roku 2013 je 
členkou Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Nemecká akadémia 
pre jazyk a literatúru). Autorka žije a pracuje v Berlíne.

Výber z ocenení

• 2014/2015 Ocenenie Spisovateľka mesta Bergen-Enkheim
• 2013 Ludwig Mülheims Preis (Cena Ludwiga Mülheimsa)
• 2011 Preis des Deutschen Zentrums des Internationalen Theaterinstitus 

(Cena nemeckého centra Medzinárodného inštitútu divadla)
• 2010 Cena publika na festivale Mülheimer Theatertage za divadelnú hru 

Zlodeji (Diebe)
• 2009 Berliner Literaturpreis (Literárna cena mesta Berlín) Marieluise-Fleiser-Preis 

(Cena Marieluise Fleisserovej)
• 2008 Mülheimer Dramatikerpreis (Mülheimská cena za drámu za Posledný 

oheň {Das letzte Feuer}) Jej hra Posledný oheň získala cenu Hra roka časopisu 
Theater heute.

• 2006 Bertolt-Brecht-Preis der Stadt Augsburg (Cena Bertolta Brechta mesta 
Augsburg)

(Zdroj: Goetheho inštitút) 

7



8

„TOĽKO UVÄZNENÝCH  
SLOV. OSLOBODILI STE 
ICH VŠETKY!?“
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STRETNÚŤ DEU LOHER ZNAMENÁ NAVŠTÍVIŤ SAMÝCH SEBA...

„Kedy vás naposledy ohúrili, zelektrizovali, omámili, prekvapili slová herca 
v nejakej úlohe?“

Túto vetu a mnohé iné plnokrvné otázky položila renomovaná súčasná 
nemecká dramatička Dea Loher frekventantom worshopu, ktorý viedla 
v Bratislave. Odpoveď sa, vďaka tvorbe Dey Loher, núka sama. Veď slová 
hercov sú „iba“ slovami dramatikov a ja už dlho patrím k tým, ktorí sú 
fascinovaní práve slovami hier Dey Loher. Vyrážajú mi dych, premkýnajú moje 
potláčané existenciálne pocity, provokujú ma k občianskemu postoju, usvedčujú 
ma z nedostatočnej schopnosti a citlivosti pochopiť intímny svet druhých, 
naháňajú mi strach všadeprítomnosťou smrti, opájajú ma krásou jazyka, 
prekvapujú nečakanými kombináciami myšlienkových spojení, fascinujú 
slobodou a trefnosťou vynaliezavej metafory, strhávajú ma rytmom...
Bezprostredná blízkosť a prelínanie protikladov viny a neviny, krásy a nekrásy, 
poézie a nepoézie, prázdnoty a neprázdnoty, obyčajnosti a neobyčajnosti. 
Skrátka, nehanbím sa priznať, že mám sklony k ikonickému obdivu tejto 
dámy, ktorá obrodila žáner tragédie a prinavrátila jej silu pre moderné divadlo.
Ako sa vyjadrila v rozhovore v denníku Sme: „Divadlo urobilo niečo 
neuveriteľné – dosiahlo vrchol svojho formálneho uvedomenia, a pritom si 
stále plní funkciu, pre ktorú sa v starovekom Grécku zrodilo – byť miestom, 
kde sa spoločnosť díva sama na seba a reflektuje vývoj, ktorým prechádza.“ 
V magickej hre Nevina z roku 2003, ktorú sa neváham označiť ako bolestnú 
fresku našej spoluzdieľanej prítomnosti, Dea Loher dokonca vopred anticipovala 
akceleráciu a rozsah mnohých tém a problémov, ktoré hýbu súčasnosťou. 
Priznám sa, že v čase, keď sme rozhodli o zaradení Neviny do repertoáru, sme 
mali takmer obavy, či divák zachytí všetky vrstvy hry, ktorá okrem iného hovorí 
aj o konflikte dvoch svetov – dvaja ilegálni africkí utečenci sú konfrontovaní 
s plejádou ubolených, dezorientovaných, frustrovaných a inak stratených 
obyvateľov Európy. Za každým obyvateľom akejkoľvek časti našej zemegule je 
však aj „malý“ človek, ktorý si oprávnene kladie zásadné otázky o zmysle svojej 
existencie, o naplnení šťastia, o hľadaní a nachádzaní kontaktu, o  potvrdení 
seba, svojich snov či ambícií. Stroskotať sa dá aj na suchu. Hra Nevina sa začína, 
trochu cynicky povedané, bravúrnym paradoxom. Čierni ilegálni utečenci sa 
náhodne ocitnú v neriešiteľnej dileme. Sú svedkom toho, ako sa krásna biela 
mladá žena s červenými vlasmi po starostlivom uložení šiat na brehu mora vrhne 
do jeho vĺn. Chce sa zo zúfalstva zabiť alebo sa len topí???... máva... volá 
o pomoc!!! Fadoul a Elisio by ju aj chceli zachrániť, ale majú strach, že by potom 
polícia vyšetrovala ich status... a tak nezachránia... a tak vstúpia do čoraz 
turbulentnejšieho víru výčitiek svedomia... dobrovoľne, lebo svedomie majú – 
majú aj súcit, túžbu a nádej. V mnohom sú dokonca živší, komunikatívnejší, 
empatickejší a silnejší ako tí, za ktorými prichádzajú. V princípe sme si však 
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rovní, lebo sme ľudia a nie štatistické čísla živých a mŕtvych, zdravých a chorých, 
mladých a starých, jednoduchých a sofistikovaných.
Dea Loher si zámerne všíma najmä individuálne osudy na prvý pohľad všednej 
existencie spauperizovanej strednej vrstvy. 
V Nevine sa vo zvláštnom vrstvení a špirálovitej štruktúre rozvíjajú a cyklujú 
príbehy vyše pätnástich postáv. Predstavujú sa priamo aj v tretej osobe, 
využívajú nadhľad, nie z potreby chladného komentára, ale z potreby vystúpiť 
zo svojho opusteného, izolovaného vákua. V slede mnohých komorných 
dialógov a monológov, z útržkov ich zážitkov, skúseností, názorov a vzťahov 
vnikáme do ich vesmíru. Z fragmentov sa utvorí celok, ktorý sa však vzápätí 
rozpadáva, zhusťuje a opäť premiešava nerešpektujúc zákony času a priestoru 
ani banálnu logiku. Povedané s Deou Loher – sme svedkami a účastníkmi 
nekonečného slovníka ľudskej mysle. Nedá sa povedať, že by antihrdinovia 
Neviny boli veselí a šťastní ľudia... sú však pravdiví a neboja sa pýtať. Nevina 
je vlastne vďaka odvahe autorky ukázať pravý stav vecí sama o sebe hrdinským 
skutkom. Gestom, ktoré aj najbiednejšej existencii vracia tvár a dôstojnosť. 
V Nevine sledujeme defilé zvláštnych postáv. Slepá žena po nociach v bare 
tancuje pri tyči pre mužov, ktorí na ňu dychtivo hľadia, zatiaľ čo na ulici od nej 
bočia zrakom; ďalšia čudácka osamelá bytosť prosí blízkych obetí o odpustenie 
za vraždy synov, pričom sa falošne vydáva za ich matku; skrachovaný medik- 
-funebrák, ktorý je posadnutý mŕtvymi a stratí vôľu byť otcom, jeho manželka 
s červenými vlasmi sa poddajne prispôsobí matke aj mužovi a sama matkou už 
nikdy nebude... jej chorá matka, bývalá ľavičiarka, ktorá ironicky sníva o svojom 
konci a panovačne presúva zodpovednosť za svoj zbabraný život na dcéru; 
starnúca filozofka, ktorá preventívne a so sklamania páli svoje knihy, jej muž 
šperkár, ktorý vytvára zbytočnú krásu a mlčanlivou ignoranciou vyprovokuje svoj 
koniec; bezmocne utrápení rodičia zavraždeného dievčaťa, ktorých opustil Boh... 
obete, samovrahovia, vodiči a lekári... svet sa hmýri prazvláštnymi existenciami 
a všetci chcú byť šťastní alebo aspoň zanechať po sebe stopu v mravenisku 
našich malých dočasných pozemských zjavení a banálnych histórií...
Boh je v igelitke, v igelitke sú nájdené peniaze, ale peniaze BOH nie sú. Alah je 
večný, povie v jednom momente utečenec Fadoul... Svet južanov a severanov sa 
stretáva, spoznáva, hľadá a aj napodiv v niečom stretáva a nachádza. Súcit, 
krása, múdrosť a pochopenie sú všade tam, kde je aj ich opak. Vina je tam, kde 
je nevina. A naopak. Všetci túžime po nevine. A keď na konci hry Elisio, ten istý 
Elisio, ktorý na začiatku nezachránil topiacu sa ženu, povie, že by chcel byť 
plavčíkom, nie je to vôbec gýč. Je to krása, múdrosť, plachá nádej a vôbec nie 
zlomyseľná irónia. Je to aj dôvod, prečo sa oplatí zažiť Nevinu Dey Loher.

Darina Abrahámová
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Tomáš Maštalír, Ľuboš Kostelný

Zuzana Fialová, Tomáš Maštalír
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„KEBY SOM BOLA 
PUMPÁRKOU.  
KEBY SOM BOLA 
PUMPÁRKOU,  
STAČILA BY JEDNA 
CIGARETA A VŠETKO 
BY VYLETELO DO 
VZDUCHU.“
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KEĎ JE DIVADLO NÁBOŽENSTVOM

Literatúra a divadlo sú v Nemecku náboženstvom. Nikde som túto svoju 
milovanú krajinu nespoznal tak dobre ako posediačky v hľadisku s očami 
upretými na javisko. Kam som sa v Nemecku dostal, tam som šiel do divadla. 
A mal som z čoho vyberať. V nijakom inom štáte na svete nie je v pomere 
k počtu obyvateľov toľko divadelných domov, mestských, štátnych 
a krajinských, dokopy je ich až stoštyridsať! A k tomu ešte treba prirátať 
množstvo súkromných divadiel (asi 220), rozmanitú nezávislú scénu nazývanú 
súhrnne Freie Szene a ešte asi sto súborov, ktoré nonstop putujú krížom- 
-krážom na hosťovačkách. Ročne sa navyše koná asi sedemdesiat divadelných 
festivalov.
Výnimočné postavenie majú Schauspielhausy vo veľkých mestách, najmä 
v Berlíne, Hamburgu, Hannoveri, Stuttgarte a v Mníchove. Ako Bratislavčan 
k nim v rámci nemeckojazyčného prostredia priradím aj Viedeň, predovšetkým 
dve scény tamojšieho Burgtheatru a tiež Schauspielhaus, kde môže našinec 
súčasnú drámu zažiť najľahšie, po hodine jazdy vlakom.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vzťah divadiel k dramatickým autorkám 
a autorom nebol ešte nikdy v dejinách lepší, ústretovejší a štedrejší. Takmer 
každá významná scéna organizuje vlastný projekt na podporu divadelného 
autorstva. Thalia Theater v Hamburgu má svoje Autorentheatertagen, 
berlínska Schaubühne zasa Festival Internationale Neue Dramatik, ďalej 
takzvané Stückemärkte, čiže trhy nových hier, ktoré sa konajú v Mühlheime, 
Heidelbergu aj inde. Ak k tomu ešte treba pripočítať množstvo prestížnych 
cien za novú drámu, ako aj Hausautorenschafty, čiže dlhodobé hosťovania 
súčasných dramatikov v divadlách — model, ktorý vo svete presadil anglický 
Royal Court Theatre. Roku 2009 v Nemecku fungovalo 75 rozličných 
podporných a štipendijných programov na rozvoj súčasného dramatického 
písania!
Lenže keď si pozriete tabuľku najhranejších kusov, súčasnú dramatiku v prvej 
dvadsiatke prekvapivo vôbec nenájdete. V Nemecku existuje štatistika úplne na 
všetko, takže aj Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins, ktorá preukázala, 
že aj v sezóne 2010/2011 dominovala na nemeckých scénach opäť klasika, na 
prvom mieste Goetheho Faust (127 121 divákov), ďalej Brechtova Trojgrošová 
opera, Dürrenmattova Návšteva starej dámy či Shakespearov Hamlet. A úplne 
najviac divákov prilákala open air adaptácia Karla Maya… Dnes už je aj 
divadlo podriadené logike konzumnej spoločnosti, privatizácia tradične 
chápanej kultúry sa prejavila aj v tejto oblasti, a podobu tejto nadprodukcie 
určuje predovšetkým trh.
Pritom silná povojnová autorská generácia Max Frisch, Bertolt Brecht, 
Rolf Hochhuth či Friedrich Dürrenmatt sa hrala aktuálne, všade a mimoriadne 
úspešne. Ešte aj výrazné autorské osobnosti siedmej a ôsmej dekády 
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Dušan Jamrich, Emília Vášáryová

Emília Vášáryová, Gabriela Dzuríková, Dušan Jamrich
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dvadsiateho storočia — Thomas Bernhard, Peter Handke, Franz Xaver Kroetz 
alebo Botho Strauß — sa hrali veľmi veľa a spravili z novej divadelnej tvorby 
divácky aj mediálny kult. No hrať nové mená a nové kusy je pridrahé a veľmi 
riskantné. Autorov aj hier je priveľa, kvantita prevyšuje kvalitu, navyše vládne 
posadnutosť novinkami, hra spred troch rokov sa už považuje za neaktuálnu… 
Očakávania voči dráme sa za tridsať rokov veľmi zmenili. Nikdy predtým 
nepanovala v divadlách taká netrpezlivosť (ale aj ekonomická neistota, áno, 
dokonca aj tam) ako dnes. Kultúrny priemysel ovplyvňuje celú prevádzku, aj 
autorskú prácu.
Dea Loher sa v obrovskej konkurencii aj v neľahkej terajšej situácii dokázala 
presadiť a patrí k najhranejším autorkám súčasnosti. Dnes má väčšiu šancu 
tvorivý tím ako jednotlivec, väčšinou uspeje dvojica ako klasici Peter Handke 
a Claus Peymann, alebo teraz Marius von Mayenburg a Thomas Ostermeier 
či Tilman Köhler a Thomas Freyer.
Dea Loher mala šťastie, že sa od začiatku kariéry stal jej spolupracovníkom 
divadelník Andreas Kriegenburg, režisér a zároveň scénograf mnohých svojich 
produkcií. Mal som šťastie vidieť výsledky ich spolupráce v hamburskom 
divadle Thalia, neskôr som aj dve jej hry preložil.
Keď režíruje Kriegenburg, Dea Loher neraz text dopisuje priamo počas 
skúšania inscenácie, čiže jej dielo je skôr work in progress, spoluvytvárajú 
ho herečky a herci a ďalší zúčastnení tvorcovia.
To považujem za príznačné. Dramatický text dnes stratil svoje výnimočné 
postavenie ako nedotknuteľný uzavretý celok, je len jednou časťou 
komplexného predstavenia. Písanie sa viac ako kedykoľvek predtým 
konfrontuje s inscenačným stvárnením.
„Divadlo je priestor pre jazyk, čo v mojej predstave znamená, že čím viac jazyk 
žije svojím vlastným životom, čím je hustejší a koncentrovanejší, o to väčší 
priestor zostáva pre fantáziu, ktorú reč uvoľňuje. Takzvané realistické dialógy 
patria do televízie, aby pred ňou ľudia v kreslách mohli v pokoji zaspať,“ 
napísala Dea Loher v čase, keď ešte televízne seriály vyzerali tak, ako si to 
predstavovalo publikum v bratislavskom MDPOH počas jej prejavu v roku 2015.
Dea Loher na novú kvalitnú televíznu seriálovú tvorbu reaguje tým, že 
aktuálne témy — masová migrácia, extrémne násilie, odcudzenosť 
neoliberálneho sveta, osamelosť veľkomestského jednotlivca v mediálnej realite 
— spracúva ako novodobé mýty súčasnosti, skúma metafyzické väzby, obraňuje 
existenciálnu slobodu človeka. Angažuje sa v niečom, od čoho sa médiá snažia 
ľudí odhovoriť — sústavne nám pripomína našu krehkosť, zraniteľnosť, 
smrteľnosť.
Dea Loher nevyhovuje umelým očakávaniam, nesleduje ratingy sledovanosti, 
nepodriaďuje sa želaniam producentov. Jej hrdinovia takmer vždy stoja zoči- 
-voči metafyzickým otázkam, aj keď sa nachádzajú uprostred rušnej križovatky 
v globálnej metropole, alebo práve páchajú malicherný, hrozný zločin. Jej 
postavy, mnohé bez miery a morálky, tápu, vydané napospas udalostiam, 
vytrhnuté zo základných existenciálnych väzieb. No nie je to len individuálna 
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„AKO SA TO ROBÍ,  
KEĎ STE S NIEKÝM 
CUDZÍM A PRAJETE SI,  
ABY SA TEN POCIT 
CUDZOTY STRATIL.“
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bezmocnosť, ale širší príznak ľudstva, ktorého existencia sa opäť otriasa 
v základoch. Základ jej dramatického konfliktu a katarznej sily jej textov 
sa ukrýva v okamihoch, keď svoje postavy prinúti konať, preukázať smelosť, 
rozhodovať sa, či niesť zodpovednosť.
Jej tragické hry s motívmi vrážd, samovrážd a všadeprítomnej nezmyselnej 
smrti a nekonečného utrpenia spájajú motívy fatalizmu, blízkeho gréckym 
tragédiám, ale aj dlhej a silnej tradícii nemeckého dramatického písania 
od Lessinga, Kleista cez Brechta až po Heinera Müllera a Christopha 
Schlingensiefa.
Nemecko sa mení. Ale divadlo tam naďalej zostáva jednou z najživších 
tvorivých platforiem, ktorá nám pomáha zložitosť týchto metamorfóz 
uchopiť a pochopiť.

Michal Hvorecký
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SME ODKÁZANÍ JEDEN NA DRUHÉHO
ROZHOVOR S REŽISÉROM

Darina Abrahámová 
Čo sa musí udiať, aby sa mladý nekonformný Žilinčan rozhodol koncom 
deväťdesiatych rokov pre dráhu profesionálneho divadelníka? Spomínaš si, 
respektíve pripomínaš si niekedy motívy, pohnútky či impulzy, ktoré ťa pomkli do 
rozhodnutia, že chceš byť režisér? Dnes si vyprofilovaným divadelným umelcom 
strednej generácie, lídrom ambiciózneho Mestského divadla v Žiline, o ktorom mi 
v čase vašich prvých úspechov profesorka z VŠMU, pani Soňa Šimková, povedala: 
Len sa pekne choďte pozrieť, ako to tam robia, akí sú dramaturgicky odvážni, to je 
taký malý slovenský Burgtheater... Má vôbec zmysel vracať sa k začiatkom? Už si 
bilancoval svoju doterajšiu cestu, máš pre jej vývoj a smerovanie pomenovanie, 
hoci aj metaforické?

Eduard Kudláč
Ani nie. Tá cesta je predsa zložená z rôznych rozhodnutí a náhod, tie ju určujú. 
Nemôžem zodpovedne povedať, kedy som sa rozhodol byť režisérom, pretože ani 
dnes sa ním necítim byť, nie kvôli vrodenej skromnosti, skôr tá predstava 
z minulosti sa nezhoduje s tým, čo dnes robím a ako o tejto práci premýšľam. 
Preto ani nebilancujem, vlastne nie je veľmi čo, skôr vnímam, ako sa z času 
načas zaoberám nejakou témou, alebo ako tomu hovorievame problémom, a to 
je kontinuálny príbeh. Všetky tie okolnosti a artikulácie tých ponorov vnímam 
skôr ako nevyhnutnú súčasť, dokonca niekedy skôr zaťažujúcu. Necítim sa byť 
lídrom, skôr dokážem ostatných prinútiť zaoberať sa tým, čo zaujíma mňa, tak to 
bolo a je v Žiline. To divadlo napriek svojej pomerne bohatej, aj keď prerušovanej 
existencii takmer neexistovalo na mape. Ja som roky pred vstupom do toho divadla 
existoval na nezávislej scéne, plynulo som z nej prešiel do ozajstnej inštitúcie, 
a keďže som nepoznal pravidlá, určoval som ich sám. Ten priestor mi vytvorila 
vtedajšia riaditeľka Martina Jesenská a primátor Ivan Harman. My sme však stavali 
takmer z nuly, to je oveľa jednoduchšie, ako nejaký systém prebudovávať. 
Orientácia na súčasnú svetovú a slovenskú drámu je teda moja prirodzenosť, 
v tomto type drámy dokážem témy čítať, v historickom kontexte sa skôr strácam. 
Existujeme v nejakom časopriestore, neviem, prečo by som sa mal vracať do 
minulosti, aby som ho dokázal pomenovať, keď má iný jazyk, inú štruktúru 
myslenia, je viac-menej zbavený ornamentov, preto používam jeho prirodzený jazyk. 
Tá pridaná hodnota času ma nezaujíma. Neverím tým pseudokritickým hlúpostiam 
o nedosiahnuteľnej umeleckej hodnote Shakespeara. Všetky tie akože nové variácie 
sú viac únavné ako zaujímavé.

D. A. 
V tvojej režisérskej biografii sa zreteľne vylupujú dve línie: inscenácie súčasných 
hier a moderné adaptácie svetovej literárnej klasiky. K niektorým autorom, 
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autorkám sa cyklicky vraciaš: Dostojevskij, Vyrypajev, Schimmelpfennig, 
Dea Loher... Viem, že tak činíš vedome, môžeš však sformulovať, prečo a čím 
sú ti niektoré osobnosti dramatikov, dramatičiek blízke, bližšie, najbližšie?

E. K. 
Existuje len jedna línia. Téma, ktorú dokážem identifikovať v tejto dobe. 
Ktorá sa ma dotýka priamo alebo prostredníctvom nejakých vzťahov. Ostatné 
je inštitucionálny kompromis. Dostojevskij je, samozrejme, najlepší „deal“ 
medzi témou a návštevnosťou. Dostojevského mám rád, ale ak by neexistovala 
požiadavka, nezaoberal by som sa ním v divadle. To, čo autorov spája, je súčasný 
jazyk, a to vo všetkých významoch! Takto dokážem simulovať svet, ktorému 
rozumiem, v ktorom existuje kauzalita, tak ako ju poznám alebo ako si ju viem 
predstaviť. Taká kauzalita, ktorej som ochotný dôverovať. Loher, Vyrypajev 
pracujú s postavami, ktoré denne identifikujeme vo svojom vlastnom živote 
alebo v živote niekoho blízkeho. Nositeľmi tém sú ľudia nezaťažení akýmkoľvek 
privilégiom. Mnohokrát sa o nich v textoch ani veľa nedozvieme. Nie sú sami 
osebe posolstvom, skôr poslami väčšieho konceptu, ktorý je v diaľke za nimi 
a ktorého často ani nie sú súčasťou. Nie sú to klasickí hrdinovia, ale skôr 
nehrdinovia. Profesionáli zlyhania. Dejotvorným prvkom sa stáva túžba, 
chcenie, vôľa. To, čo všetci tak mimoriadne dôverne poznáme. 

Jana Oľhová, Vladimír Obšil
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D. A.
Nevina je tretia hra Dey Loher, ktorú režíruješ a zároveň prvé uvedenie tejto 
svetoznámej dramatičky na javisku Činohry SND. Napísala vyše tridsať hier, 
prekladajú ju do desiatok jazykov a len samotná Nevina mala okolo desiatky 
rôznych inscenačných podôb. Ponuka tohto konkrétneho titulu síce prišla 
z našej strany, ale vedeli sme, že nezaváhaš, keďže si nám predtým núkal iné 
autorkine drámy. Po Modrofúzovi a Zlodejoch, ktorých si režíroval vo svojom 
domovskom divadle v Žiline, máš už pocit, že intímne poznáš svet Dey Loher? 
V čom je v tomto kontexte Nevina iná a pre teba nová?

E. K. 
Jej intímny svet pozná každý, pretože je naším svetom, v ktorom žijeme. Ak je 
niečo, čo ma prekvapilo, tak je to to, ako dokonale dokáže čítať symptómy témy 
v čase, keď je ešte marginálna a otvorená veľkorysosť alebo odvaha, s akou sa 
pustila do témy prisťahovalectva. Do témy domova. Vonkajšieho alebo 
vnútorného. Slovo, tému, ktorá sa tu u nás v európskej provincii v poslednom 
čase stala lesklým falusom onanistov, či už „pravdo/láskarov“, alebo pronárodne 
orientovaných analfabetov, ona podrobila lyricko-sofistikovanej analýze. A mám 
dôvody sa domnievať, že pomerne hlbokej. Sám ešte neviem, čo si o tom 
všetkom myslieť, ale postavila pred nás príbeh alebo skôr štruktúru situácií, 
za ktorými je možné pochopiť, ako o veciach premýšľať. Kde je hranica kruhu 
a aký je pohľad z jeho vnútra a zvonku. Ako vyzerá existencia v kruhu a ako je 
mimo neho. Kde je hranica medzi vôľou a apatiou, medzi odvahou a slabosťou, 
medzi vedou a zázrakom, medzi vinou a nevinou, medzi pokorou a fanatizmom? 
A kto nakreslil ten kruh? Po vrstvách hľadania sa dostávame až ku konkrétnemu 
človeku, ktorého si už netrúfneme akokoľvek označiť, pretože rozdiely medzi 
ním a ostatnými, ktorí prepadli túžbe, už neexistujú. S uvoľnením a zároveň 
hrôzou si uvedomujeme, že nakoniec sme tak či onak odkázaní len jeden na 
druhého. A tí, ktorí ten hlas volania o pomoc prepočuli, by radi boli nevinní.

D. A. 
Každá z postáv doslovne aj prenesene osihotených, opustených, stratených... 
postáv hry Nevina nesie v sebe a so sebou silnú základnú tému, nezameniteľný 
motív. Polyfónie týchto hlasov nie sú možno radostnou ódou na život, a predsa 
autorka tichým zázrakom dosahuje efekt akejsi očisty a povznesenia priam 
antických rozmerov. Izolované príbehy psychologicky, sociálne, intelektuálne, 
svetonázorovo, rodovo aj rasovo odlišných, individuálnych dramatických 
charakterov sa postupne začínajú zbližovať, prepletať. Logika priestoru a času 
akoby ustupovala artikulovanej empatii a túžbe po naplnení zmyslu a šťastia. Nie je 
to celkom Juh proti Severu, ale skôr Juh „oproti“ – v zmysle v ústrety – Severu 
ako k spáse, netušiac, v akej je tiež kríze... To, čo politicky býva vnímané ako 
konfrontácia s výbušným potenciálom, dramatička poeticky, doslova symbolicky 
zobrazuje ako možno nie čakané, ale asi nevyhnutné stretnutia, prelínania, 
„obtiskovania“ dvoch zdanlivo cudzích svetov. Aj keď hra bola napísaná v roku 
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2003, dostala sa aj témou utečencov do veľmi konkrétnych súčasných korelácií, 
ktoré názorovo polarizujú aj našu spoločnosť. Do akej miery sa chceš transparentne 
vyjadriť k aktuálnosti tejto témy práve teraz a na Slovensku?

E. K. 
Teraz je už, samozrejme, neskoro. Sme národ, ktorý si vie zvyknúť na bolesť 
druhých. Aj o tom ten text je. O apatii a zbabelosti. Nechcem však robiť 
politické divadlo. Loher transformuje tému imigrácie na tému túžby (a to nie 
vždy naplnenej), a to je aj hlavná línia všetkých postáv tejto hry. Paralelný svet 
poskladaný z rôznych artikulácií túžob a vôlí a slabostí. Ak existujeme vo svete 
túžob, príde nám túžba prirodzená. To je veľmi poučné. A zároveň nebezpečne 
samozrejmé. Ak sa snažíme formalizovať a definovať, abstrahovať, stále sú to len 
nejaké diskurzy, ktoré sú od reálneho života nepochopiteľne vzdialené. Ale my 
nežijeme v tézach, sme svedkami konkrétnych udalostí, ktoré vyžadujú konkrétne 
rozhodnutia, naše životy sú zhlukmi túžob a rozhodnutí, nech robíme čokoľvek, 
tá hranica medzi rozhodnutím a zlyhaním je veľmi krehká a stojí životy. A my, 
ponorení v tézach, máme čas, až pokým nás neprekvapí pocit viny. S tým sa 
potom budeme musieť odznova učiť žiť. Toto sa deje teraz. Toto je súčasnosť. 
Týmto sa budeme musieť zaoberať. Takéto divadlo ma baví, nechcem naháňať 
duchov po hradbách. A to ani vtedy, ak budú oblečení v latexe.

Anna Rumanová, Táňa Pauhofová, Dano Heriban



Daniel Fischer

Michal Režný, Daniel Fischer



Anna Javorková
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„TU NA POBREŽÍ JE 
NEUSTÁLE NIEKTO 
V NEBEZPEČENSTVE. 
TU NA POBREŽÍ 
NEUSTÁLE NIEKTO 
POTREBUJE POMOC.“
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ČASTO SA MI O TOM SNÍVA...

... Necítim sa byť protagonistom hrdinských činov. Ako lekár sa usilujem plniť si 
len povinnosť tým, že pomáham ľuďom vo veľkých ťažkostiach, ktorí utekajú pred 
vojnou, mučením, prenasledovaním a biedou a chcú sa zachrániť a žiť v lepších 
životných podmienkach. Musím povedať, že niekedy pre množstvo logistických 
problémov veľmi ťažko zvládame tieto situácie. Môžem vás však ubezpečiť, že 
od konca roka 1991, keď sa vylodili prví utečenci a začal som sa o nich ako 
dobrovoľník starať, robili sme skutočne to najlepšie, čo sme mohli, často za cenu 
značných obetí. No zachrániť ľudský život a pomôcť človeku v ťažkostiach je 
povinnosťou človeka. Ak sa nám náš cieľ darí, sme šťastní, spokojní a cítime sa 
odmenení za svoje úsilie. S obrovskou bolesťou musím pripomenúť, že niekedy 
sa nepodarilo zachrániť všetkých, a to pociťujem veľmi trpko. Trápim sa najmä 
vtedy, keď ma zavolajú obhliadať mŕtvoly. A stalo sa to veľakrát, príliš veľakrát. 
Verte mi, sú to muky, oči sa vám zalejú slzami a vnútri cítite prázdno, dieru 
v bruchu. Ešte bolestnejší je pohľad na deti, často sotva narodené. Pri strašnej 
udalosti 3. októbra 2013 som sa rozhodol neoddeliť matku ešte spojenú so synom 
pupočnou šnúrou a zariadil som, aby ich odniesli na jedných nosidlách. Niečo 
podobné vás naplní toľkým hnevom, je to taká nezmazateľná spomienka, že ju 
nedokážete vytesniť. Často sa mi o tom sníva. Sú to nočné mory. Ktosi mi hovorí: 
veď si zvyknutý, videl si už toľkých mŕtvych. Nie, verte mi, nie je to tak. Vari si 
možno zvyknúť na toľkú krutosť? Našťastie, aj uprostred toľkého utrpenia 
a smútku jestvujú šťastné chvíle. Koľká radosť, keď zachránite niekoho, keď 
asistujete pri zrode nového života. Veľakrát som musel napríklad robiť sonografiu 
ťarchavým ženám, ktoré sa práve vylodili. Ukázať im život, ktorý nosia vo svojom 
lone, prináša týmto ženám jedinečné, hoci efemérne chvíle šťastia.
... Veľakrát sa na mňa s otázkami obracajú novinári z celého sveta. Hovoriť však 
na túto tému nie je pre mňa príjemné, pretože sa mi vracajú smutné a bolestné 
spomienky. Potom však súhlasím a hovorím o nej v nádeji, že reportáže a články 
by mohli zburcovať väčšinu a hádam vzbudiť pozornosť tých, ktorí skutočne 
môžu niečo urobiť a skoncovať s toľkým utrpením...

Prejav Pietra Bartola Lampedusa (15. októbra 2015) pri príležitosti získania ceny 
nesúcej meno bývalého vysokého komisára OSN pre ľudské práva Sergia Vieira 
de Mella, ktorý tragicky zahynul v Bagdade po bombovom útoku. Cenu 
každoročne udeľuje nadácia Villa Decius v Krakove. 

(Skrátené, preklad E. Piovarcsyová)
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Ľuboš Kostelný
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BERME SA VÁŽNE AJ V DIVADLE, NIELEN V SERIÁLOCH! 

Otváracia reč Dey Loher, patrónky festivalu Nová dráma, 
prednesená 11. mája 2015 v Bratislave

Niet pochýb, že tu hovoríme o veľkom úspechu. Zdá sa, že divadlu sa podarilo 
niečo takmer nemožné: dosiahlo vrchol formálneho uvedomenia – a zároveň 
divadlo dnes plní rovnakú funkciu ako tú, pre ktorú bolo v starovekom Grécku 
zrodené: byť miestom, kde spoločnosť reflektuje samu seba a svoj aktuálny 
vývoj. Existuje nespočetné množstvo predstavení o relevantných otázkach: 
o náboženstve a viere; o terorizme a radikalizme; o rodine a rodových 
otázkach; o rasizme, o imigrácii a jej dôsledkoch; o vojne a utečencoch 
a tak ďalej – dlhý čas nebolo divadlo natoľko zainteresované v sociálnych 
a politických procesoch a výzvach, ktorým čelí naša spoločnosť. Skúste 
len hodiť nejaké noviny na scénu a máte večer súčasného divadla. 
Dnešné divadlo je tou najlepšou, najbrilantnejšou, najradikálnejšou 
a najkomplexnejšou kritikou súčasných problémov. Intelektuálne a tiež 
niekedy emocionálne odráža súčasný diskurz v spoločnosti. 
Kedy vás naposledy zelektrizovali slová? Kedy vás naposledy prekvapili, 
zmocnili sa vás, omámili a ohúrili slová herca vo svojej postave? Kedy ste 
naposledy mali skutočne horlivú debatu o postave? Myslím tým fiktívnej 
postave. O jeho alebo jej správaní a činoch? O morálnych kvalitách postavy? 
Kedy ste naposledy skutočne napäto očakávali, ako bude dej pokračovať? Ako 
sa tento príbeh skončí? Či sa postave podarí prežiť a ako? Počas mojich 
vlastných rozhovorov s priateľmi často debatujeme o filmoch, najčastejšie 
však o seriáloch. Hádame sa o Donovi Draperovi z Mad Men, o Francisovi 
a Claire Underwoodovcoch z House of Cards (Dom z kariet), o True Detective 
(Temný prípad), o Breaking Bad (Perníkový tatko). Všetci ich poznáte. 
Americkí televízni scenáristi a producenti využívajú materiál z reality, aby 
vytvorili súčasné ságy a takmer mýty; komplexné príbehy plné intríg 
a prekážok, ktoré posielajú svojich hrdinov na dlhé cesty utrpení a zážitkov. 
A sú schopní to dokázať, pretože predtým, ako berú vážne všetky svoje postavy, 
berú nás, ľudské bytosti, vážne vrátane všetkých psychologických detailov 
a v celom širokom spektre nášho vedomia. Často sa hovorí o tom, že nové 
americké televízne seriály majú tie najlepšie prvky noviel z 19. storočia, ktoré 
prispôsobili na podmienky 21. storočia, ďalej ich rozvinuli a vyostrili. Je to 
všetko pravda, ale myslím, že seriály robia ešte oveľa viac: v skutočnosti si berú 
to najlepšie z divadla a písania drámy a využívajú to vo svoj prospech. Moderné 
divadlo sa medzitým takmer úplne vzdalo práve týchto významných prvkov. 
Ako je možné, že stotožnenie sa s postavou na pódiu sa stalo prežitkom? Ako 
je možné, že hranie dvojznačnej postavy na javisku je vnímané ako buržoázny 
spôsob znázornenia, zatiaľ čo všetci máme veľmi blízky citový vzťah s Walterom 
Whitom? Ako je možné, že sledovanie cesty Waltera Whita od učiteľa chémie 
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k  bezohľadnému vodcovi nelegálneho drogového impéria je vnímané ako 
intelektuálne potešenie a výzva, zatiaľ čo cesta Macbetha od priemerného 
bojovníka k zradcovi, vrahovi a kráľovi je vnímaná len ako úloha dekonštrukcie?
Nechápte ma zle – určite nechcem, aby súčasná dráma imitovala televíziu.
Želám si však, aby divadlo bolo tým miestom, kde môžeme na moment vystúpiť 
z hry a pozrieť sa na seba inak. Želám si, aby divadlo bolo tým miestom, kde 
sa znovu berieme vážne. Kde nás znovu zaujíma náš potenciál ako ľudských 
bytostí. A to všetko predovšetkým v slobode nášho ducha! 

(Skrátené, preklad L. Faltinová)
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Tomáš Maštalír

Zuzana Fialová, Ľuboš Kostelný



Ján Dobrík

Anna Javorková, Táňa Pauhofová



Marián Geišberg
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„NEEXISTUJE OSUD 
OKREM TOHO, ČO SI 
SAMI URČUJEME. ALE 
KEĎŽE NEMÔŽEME 
VEDIEŤ, KTORÝM 
SMEROM HO URČUJEME, 
SME SLEPÍ VOČI SAMÝM 
SEBE. NO SPÄTNE SI RADI 
VŠETKO VYSVETĽUJEME 
SVOJOU SLOBODNOU 
VÔĽOU, ABY SME SA 
NEMUSELI CÍTIŤ AKO 
ZVIERATÁ.“
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DEA LOHER
KEBY SOM BOLA PUMPÁRKOU

Dea Loher patrí k najhranejším nemeckým dramatičkám. Vo svojich textoch 
sa zaoberá opustenými, vylúčenými, zranenými čudákmi a všetkým poburujúcim, 
čo sa skrýva za maskou takzvaného normálneho života.

Témou Dey Loher je skúmanie životov stratených jednotlivcov tohto sveta. Tak je 
to už od čias jej štúdia germanistiky a filozofie v Mníchove. Ako jedna z prvých 
absolvovala odbor scénického písania na Vysokej škole umení v Berlíne. Jedným 
z jej učiteľov bol Heiner Müller. Medzi týmito dvoma etapami štúdia strávila rok 
v Brazílii. To ju ovplyvnilo a neskôr viedlo k premiéram dvoch pozoruhodných 
divadelných textov. V hrách Nevina (Unschuld, 2003) a Život na Praca Roosvelt 
(Das Leben auf der Praca Roosvelt, 2004) zobrazuje ľudí, ktorí už nemajú čo stratiť 
a ktorí, ako cukrovkárka v Nevinnosti, putujú životom s jemným humorom: „Keby 
som bola pumpárkou, stačila by cigareta,“ myslí si Pani Zuckerová. Patrí k postavám, 
ktoré majú jasnú predstavu o tom, ako raz ukončia svoj život.

SPRIEVODCA NA CESTE

Najdôležitejším umeleckým sprievodcom Dey Loher je režisér a scénograf Andreas 
Kriegenburg. Premiérovo uviedol väčšinu jej hier a v prvom desaťročí tohto tisícročia 
mal v ansámbli hamburského divadla Thalia Theater k dispozícii vysnívaných hercov. 
V tom období dosiahla dramatička Loher dve ďalšie méty premiérami hier Posledný 
oheň (Das letzte Feuer, 2008) a Zlodeji (Diebe, 2010). Definitívne sa zaradila do 
okruhu najhranejších súčasných nemeckých autorov a autoriek. Andreas 
Kriegenburg zostáva jej privilegovaným režisérom, i keď sa medzičasom súbor 
hamburského Thalia Theater presunul do berlínskeho Deutsches Theater.
Potom o Dei Loher nebolo počuť. Pracovala na „niečom mimoriadnom“ a v roku 
2012 vydala svoj prvý román Vynorenie Bugatti (Bugatti taucht auf). Už roku 2005 
novelou Psia hlava (Hundskopf) dokázala, že vie písať aj beletriu. No až románový 
hrdina Jordi bol mužom, akého nájdeme v jej hrách. Po osudovej udalosti, ktorá ho 
vykoľají, chce zmeniť svoj život. Mladíci na smrť ubijú chlapca a táto udalosť Jordim 
tak otrasie, že mŕtvemu venuje projekt: z dna jazera Lago Maggiore chce vytiahnuť 
auto bugatti, ktoré sa tam potopilo pred 75 rokmi. Román sa stretol s veľmi 
priaznivými ohlasmi kritiky. Je pravdepodobné, že nie je jej posledný.
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OSUDOVO

V diele Dey Loher sa neustále objavuje želanie dať nový zmysel životu, 
ktorý sa osudovo vychýlil z dráhy. To platí aj pre divadelný text, ktorý 
napísala po románovej pauze. V hre Pri Čiernom jazere (Am Schwarzen See, 
2012) sa po rokoch stretnú dva manželské páry a hľadajú odpoveď na otázku: 
prečo sa naše deti rozhodli spoločne zomrieť, prečo o nich tak málo vieme 
a vždy sme tak málo vedeli? Premiéru opäť inscenoval Andreas Kriegenburg. 
Zúfalých rodičov umiestnil do bezútešného loftu, ich osamelosť podporil 
drobnými gestami neistoty a zobrazil ich deformovaných bolesťou. Dea 
Loher sa do divadla vrátila s textom, ktorý bol celkom iný ako hry, ktoré 
napísala v predchádzajúcom desaťročí. Nepredviedla veľkú panorámu 
hrdinov, ale skoncentrovala sa na štyri postavy komornej drámy.
O stroskotané životy sa Dea Loher zaujímala vždy – aj dnes, keď Európa 
zažíva hlboké zmeny. Neoliberálna deregulácia trhov vedie k neustále novým 
ekonomickým turbulenciám a v Európe silnie pohyb migrantov. Človek 
má pocit, že medzičasom sa postavy z jej hier vyskytujú tam, kde sa nanovo 
prerozdeľuje práca a peniaze. V najnovšej hre Gaunerská hra (Gaunerstück, 
2015), premiérovanej v Deutsches Theater v Berlíne, reprezentujú mladé 
dvojičky zo Španielska sen o lepšom živote. Ich otec zmizol, nenájdu lepšiu prácu 
než ako pomocné sily. Dajú sa nahovoriť na kriminálny obchod so skrachovaným 
príslušníkom strednej vrstvy. Klenotník im navrhne, aby ho prepadli a potom 
si peniaze z poistky rozdelili. Postavy Dey Loher opäť nepatria medzi víťazov 
v boji za podiel na trhu života.

(Zdroj: Goetheho inštitút)
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Emília Vášáryová

Iveta Pagáčová
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„ČÍM LEPŠIE SA NÁM 
DARÍ, TÝM VIAC 
MŔTVYCH. ČÍM VIAC 
NAPREDUJEME, TÝM 
VIAC ĽUDÍ DOBROVOĽNE 
ZOMIERA. TO JE 
ZVLÁŠTNE.“
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Prvý knižný výber divadelných hier v slovenskom preklade uznávanej nemeckej 
dramatičky Dey Loher vydáva Divadelný ústav v spolupráci s Goetheho  
inštitútom v Bratislave.
Zborník obsahuje divadelné hry Adam duch (Adam Geist), Medea z Manhatta-
nu (Manhattan Medea), Nevina (Unschuld), Posledný oheň (Das letzte Feuer), 
Zlodeji (Diebe) v preklade Alexandry Andreasovej a Michala Hvoreckého.
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Zuzana Fialová
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DEA LOHER 
HRY 

Ťažko nájsť Loherovej hru, v ktorej by niekto niekoho nezabil, alebo v ktorej by 
niektorá z postáv nespáchala samovraždu. Niet pochýb o tom, že tragédia príde, 
že aspoň jeden hrdina bude musieť zomrieť napriek vlastnej nevine. Nadobúdate 
silný pocit, že sa katastrofe nedá vyhnúť. Čítate však ďalej, až do konca, a dúfate, 
že ste sa mýlili, no cítite, že tragický koniec sa každým krokom približuje. A v závere 
hry zistíte, že to, čo ste po celý ten čas cítili, že sa stane, sa aj naozaj stalo. Napriek 
tomu čítate náruživo vetu za vetou, lebo dočítať hru do konca predstavuje jediný 
spôsob, ako sa zbaviť neznesiteľnej tiesne. Pripomínajú vám tieto charakteristické 
črty Loherovej hier niečo? Dúfam, že áno. Pretože ich možno aplikovať aj na hry 
spred tisícročí, od skupiny Grékov ako Aischylos, Sofokles, Euripides. Ich hry 
voláme tragédie.
Dea Loher sa často vníma buď ako politická (samozrejme, nie v zmysle militantného 
postoja k ideológii), alebo historická dramatička. V určitom zmysle môžeme tvrdiť, 
že jej dramatika sedí obom porovnaniam. Napriek tomu si myslím, že existuje viac 
charakteristík, pre ktoré sa jej hry dajú nazývať tragickými. Občas sa však stane, 
že v nás niektorá scéna vzbudí úsmev či dokonca smiech.
Samozrejme, že kritici spomínajú dekonštrukciu a rekonštrukciu, prvky a štruktúry 
pripomínajúce Brechta, Heinera Müllera a iných, či postdramatické poetiky. Čo 
však udivuje a fascinuje zároveň, je organickosť takejto rôznorodosti výrazových 
významov. Spolu vytvárajú prekvapivú harmóniu. A táto zvláštna harmónia nie je 
charakteristická pre žiadneho iného autora, len pre Deu Loher. Prostá reč sa mení 
na niečo, čo sa môže zdať náhodné, neformálna poetickosť sa v určitom momente 
stáva čistou poéziou.
Každý z Loherovej použitých štylistických prostriedkov je dôležitý pre spoznávanie 
a opisovanie rôznych vrstiev jej/nášho sveta, očividne najbezvýznamnejšej existencii 
dodáva najvyššiu možnú mieru významnosti a prenáša všetkých tých zdanlivých  
antihrdinov do heroickej dimenzie. Sú to antihrdinovia, v ktorých Dea Loher 
odhaľuje pravý opak: idealizmus, odvahu, mravnosť. Práve to môže byť základným 
zdrojom tragickosti v jej hrách. Pri absencii olympských bytostí, pri absencii Boha 
a osudu ako viditeľných mechanizmov nerobia hrdinské kvality svet lepším 
miestom pre život.
Práve naopak. Ľudstvo je súčtom osamelých jednotlivcov, ktorí sa zúfalo snažia 
dosiahnuť na toho druhého. Čím viac sa snažia, tým menej získavajú, a tým rýchlejšie 
sa rútia k svojmu tragickému koncu. Občas má niektorý z nich šťastie, že zbadá vlka, 
pozrie sa mu do očí a dúfa, že vlk jeho ťažkosti vyrieši a zachráni ho. Uniká mu však 
význam divokého zvieraťa ako symbolu inštinktov, pocitov a prostého života. Teda to, 
čo chce od vlka, je donútiť kompetentných zmeniť takéto prostredie na rezerváciu. 
Na život chránený sebou samým. Zábranami, ktoré chránia ľudí pred nebezpe-
čenstvom kontaminácie.

(Victor Scoradet v štúdii Dea Loher)
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Dano Heriban

Anna Javorková
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Táňa Pauhofová, Dano Heriban



Návrhy kostýmov  
Eva Kudláčová-Rácová
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Návrhy scény Eva Kudláčová-Rácová
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DEA LOHER
NEVINA (UNSCHULD)

© Verlag der Autoren Frankfurt am Main 2003
Preklad Martina Vannayová

POSTAVY

ELISIO, FADOUL, ilegálni čierni imigranti
ABSOLUT, mladá slepá žena
PANI HABERSATTOVÁ, osamelá žena
FRANZ, ošetrovateľ zosnulých v pohrebnej službe
ROSA, jeho žena
PANI ZUCKEROVÁ, jej matka
ELLA, starnúca filozofka
HELMUT, jej muž, šperkár
PREZIDENT
RODIČIA ZAVRAŽDENÉHO DIEVČAŤA
DVAJA SAMOVRAHOVIA
CHÓR TÝCH, KTORÍ PREŽILI AMOK SÉRIOVÉHO VRAHA
MLADÝ LEKÁR
CHÓR VODIČOV

1. Pred horizontom mora I
2. Prípady pani Habersattovej I
3. Franz nájde prácu, Pani Zuckerová domov, 
Rosa nádej
4. Ella I
5. Nájsť
6. Skočiť či Neskočiť
7. Prípady pani Habersattovej II
8. Boh zošle sám seba v igelitke
9. Franz ukazuje svoju prácu, Pani Zuckerová 
mäkké srdce, Rosa svoje telo
10. ABSOLUT 
11. Vyskočiť
12. Ella II
13. Pani Habersattová hľadá niečo 
bezpodmienečné
14. A všetci
15. Svetlo
16. Spoznať 
17. Ella III
18. Nespoľahlivosť sveta
19. Pred horizontom mora II

1. PRED HORIZONTOM MORA I

ELISIO Dvaja priatelia sa prechádzajú pred 
horizontom mora. Dvaja priatelia, Fadoul a Elisio. 
Pauza. Prechádzajú sa hore-dolu popri okraji 
vody a usilujú sa uvidieť svoju budúcnosť.
Pauza.

FADOUL Ale budúcnosť nemá oči, len ako 
uhoľ čierne diery, cez ktoré na nich nevraživo 
zazerá, a preto o tom, čo sa stane neskôr, 
nemožno povedať vôbec nič, o tom, čo príde, 
nemožno hovoriť.
ELISIO Povedal Fadoul a mlčal. Elisio je na 
rozdiel od neho svojou povahou optimista. 
Narodený na juhu krajiny. Tam, kde slnko 
stojí najvyššie. Na brehu Modrého Nílu. 
Od malička cítil v ústach tie najsladšie 
cecky navretého vemena bahnice. Pauza. 
Ale z priateľstva k Fadoulovi, tomu 
sebaľútostivému mrzútovi, tiež mlčal, 
aby mu nerobil nepríjemnosti. 
Mlčanie. Elisio pichne Fadoula do boku.
FADOUL Poviem ti, čo vidím. Vidím nebo, 
a mohlo by to byť nebo nad púšťou; ale 
nebo nad púšťou je vysoké a jasné a široké 
a myšlienky sa v ňom rozpínajú až ku 
hviezdam. Pauza. Vidím more plné vody, 
a neviem v ňom nájsť pieskové more, lebo 
pieskové more sa pohybuje pomaly a plynulo 
tak, že s ním môžeš držať krok a nestratíš 
cestu. Pauza.
Toto nebo je nízko; nad mojou hlavou striehnu 
ťažké mraky, tesne nad mojou hlavou, akoby ju 
s každým ďalším nárazom vetra chceli strhnúť; 
nepokojné more, vlny, nečakane zrodené 
z hlbín sa valia cezo mňa, a hneď odtancujú 
naspäť s otvoreným náručím a lákajú ma 
kamsi, kam … neviem kam.
Mlčanie.
FADOUL Ľudia v tomto kraji sú úplní blázni. 
Vyzlečú sa donaha a idú sa kúpať, v tejto zime.
ELISIO Kde.
FADOUL Tam – Tá žena tam –
Kúsok od nich sa pomaly vyzlieka žena 
s červenými vlasmi. Starostlivo poskladá 
jednotlivé časti oblečenia na kôpku, akoby 
ich chcela uložiť do skrine. Jej pohyby sú 
plynulé a koncentrované. Kôpku nechá za 
sebou a ide do vody. Nevidí nikoho.
FADOUL Toto more nie je budúcnosť, ktorú 
si mi sľúbil. 
Pauza.
ELISIO Pretože si slepý. Alebo preto, že si stratil 
odvahu. Pozerať sa na toto more je sloboda, 
Fadoul. 



FADOUL Srať na slobodu, ja chcem piesok.
Mlčanie.
ELISIO Jedno nechcel Elisio v žiadnom prípade, 
nechcel svojho priateľa Fadoula v žiadnom 
prípade vidieť nešťastného. Takže si vymyslel 
nový, ružový príbeh o ich budúcnosti, keď – 
pozri sa – Fadoul –
FADOUL Čo.
ELISIO Tam – tam je niečo –
FADOUL Čo.
ELISIO Neviem – špička člna, veslo – je hmlisto 
– pohybuje sa – 
FADOUL Kde.
ELISIO Možno bója, vo vetre – barel nafty – 
nepočuješ – 
FADOUL Mám špinavé uši.
ELISIO Ona tam pláva. Tam niekto pláva a dáva 
znamenie – haló –
FADOUL Buď ticho. Načo kričíš – 
ELISIO Tam vonku niekto pláva. Žena, žena 
s červenými vlasmi. 
FADOUL Poznáš ju.
ELISIO Nie.
FADOUL Tak čo potom kričíš. Možno je od 
polície. 
ELISIO Haló – Máva mi. Začne sa vyzliekať. 
Idem –
FADOUL Máva, že? Ako môžeš na takú 
vzdialenosť, Elisio, s ostrými a neúnavnými 
očami krtka rozoznať, že ti to ženské telo máva 
a nepatrí k polícii?
ELISIO Ponáhľaj sa, Fadoul, rýchlo, rýchlo –
FADOUL Volá na teba, že? A čo keď ja počujem, 
že volá na mňa, kamoško, na mňa?
ELISIO takmer nahý Volá o pomoc, Fadoul, topí 
sa, rýchlo – 
FADOUL Fadoul jedným pohľadom zbadal, že 
situácia je vážna. Jeho priateľ má, tak ako 
často, tak ako takmer vždy, pravdu. Nejaká 
žena sa topí, zatiaľ čo on tu postáva a reční. Čo 
môže byť krajšie ako zachrániť človeka pred 
utopením. Miliónkrát si v detstve a v mladosti, 
ktoré prežil na púšti, predstavoval, aké by 
to bolo zachrániť nejakého človeka pred 
utopením; musel síce zapojiť fantáziu, ale 
zase také ťažké to nebolo; Fadoul vo svojich 
predstavách premaľoval nekonečné more 
púštneho piesku na modro, nechal padať dážď 
a palmové listy sa v jeho snoch premenili na 
zelené morské riasy, ale zatiaľ čo takto rozjímal 
sa v nehostinnej realite, ktorej sa takmer ešte 
ani prstom nedotkol, vyskytla žena, ktorá bola 
očividne v ohrození života a on si uvedomil, že 
nevie plávať.
ELISIO Idem sám.
FADOUL Dobre teda, skúsim.

ELISIO Kam. Vidíš ju ešte.
FADOUL Ruka, tam, ruka.
ELISIO Vpred. Ideme.
FADOUL A potom.
ELISIO Zachrániť.
FADOUL Odnesieme ju do nemocnice.
ELISIO Áno.
FADOUL Budú chcieť naše osobné údaje.
ELISIO To je teraz jedno.
FADOUL To nie je jedno.
ELISIO Odnesieme ju tam, pred nemocnicu, 
a ona pôjde dnu sama.
FADOUL Nepôjde. Je v bezvedomí.
ELISIO Položíme ju pred vchod a zazvoníme. 
Pauza. Ale nebude vedieť povedať, čo sa stalo.
FADOUL Budú chcieť papiere. Zadržia nás. Bez 
papierov. A potom. Pauza. Možno je tu tiež 
ilegálne. To by sme boli traja.
ELISIO Niečo si vymyslíme a zmizneme. 
FADOUL Rýchli a prefíkaní.
ELISIO Presne.
FADOUL Presne.
Mlčanie.
FADOUL Kde je.
ELISIO Nevidím ju. Už ju nevidím. Už ju nevidím.
FADOUL Vlny. A – tam – tam – tam –
ELISIO Čo – kde – haló –
FADOUL Len pena. Len pena.
ELISIO Kde – kde – kde je – 
FADOUL Nič.
Mlčanie.
ELISIO Ty, ty, poškrabok tučnej kojotice ty 
škrekľavý prd z riti ty púštny bastard ty 
piesočná voš ty zohavený sandálový kretén ty 
oázový príživník ty nosič palmových listov ty 
prejemnelý jebač v háreme ty umastený junácky 
vŕtač ropných dier ty zákerná pohyblivá duna –
Zdrapí Fadoula za krk. Bijú sa. Fadoul zvíťazí. 
Pauza.
FADOUL Môžeš sa zasa obliecť. Pauza. OBLEČ 
SA.
Hladina mora je prázdna. Vlny narážajú na 
pobrežie a zasa ho opúšťajú. Pláž je pustá až 
na kôpku šiat.

2. PRÍPADY PANI HABERSATTOVEJ I

PANI HABERSATTOVÁ Vo svetle toho vášho senzora 
pohybu žiari celá ulica.
Pauza.
Môžem nachvíľu vojsť. Smiem.
Pauza.
Ale vám nahlas bijú hodiny.
ŽENA Tá žena nám jednoducho vošla do 
predsiene. A potom nám vošla do obývačky. 
Ako by som to povedala, prikradla sa pozdĺž 
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stien. A môj muž šiel v nemom úžase za ňou 
s otvoreným náručím, akoby chcel chytiť 
sliepku, alebo ju chcel odplašiť. Ale neodvážil 
sa jej dotknúť.
PANI HABERSATTOVÁ Máte teda veľa kníh.
Mlčanie.
Pocit ako v kostole.
Zbožný.
Pauza.
Toľko uväznených slov. Oslobodili ste ich 
všetky.
Čítali ste ich všetky.
Pauza.
Bože môj, pomyslíte si, božemôj,
už zasa nejaká idiotka, ktorá nám chce akože 
na skúšku predať predplatné časopisu, 
omyl.
Ja by som nikdy nekúpila predplatné časopisu
od nejakého podomového predajcu,
ten vás iba oklame.
Tri si objednáte, dostanete šesť,
a automaticky vám to predĺžia na ďalší rok,
s tým sa nedá nič robiť.
Určite ste členmi nejakého knižného klubu.
Iste z hygienických dôvodov,
knihy z knižnice majú
zamastené strany a akoby také vyrážky na 
väzbe.
Pauza.
Môj syn písal básne,
to by ste mali vedieť.
Pauza.
Len ty budeš mojou ružou 
zamknem si ťa navždy do snov.
Ty si moja ruža krásna,
odtrhnem ťa zavčas rána.
Mlčanie.
Pekné, nie.
MUŽ Naozaj vezme fotografiu z poličky, tými 
jej votreleckými rukami vezme fotografiu 
v striebornom rámiku z poličky, poslednú 
fotografiu našej dcéry. Moja žena sa zľakne, 
bojí sa, že by sa s fotografiou mohlo niečo stať, 
a to by bolo, akoby naša dcéra musela ešte 
raz zomrieť. Chcem nastaviť ruky pod rámik, 
ale nepodarí sa mi to, v úrovni brucha mi tak 
idiotsky vytŕčajú v tvare malého hniezda. 
ŽENA Môj muž je ako nemotorný, trápny 
brankár, ktorý sa zbytočne snaží chytiť 
protivníkovu loptu. Vie, že nie je vytrénovaný, 
že nie je pohotový a rýchlo sa zadýcha. Vie, 
že je ťulpas a že sa to s ním skončí nahovno. 
Nemá žiadne ambície, odvahu, do tela si 
pozýva opovrhnutie. Hovorí mu, posaď sa, 
cíť sa ako doma, proste buď mojou súčasťou. 
Dokonca aj to opovrhnutie postupne zacíti 
vnútri jeho tela nudu, zazíva a nájde si novú 

obeť. Odsťahuje sa a nechá ho zasa samého. 
Trasúcu sa schránku, chvejúcu sa kožu. A on 
to znáša.
PANI HABERSATTOVÁ Ach, prepáčte.
Ani som sa nepredstavila.
ŽENA Posadí sa. Kabelku nechá skĺznuť na zem 
vedľa kresla, akoby už nikdy nechcela vstať.
PANI HABERSATTOVÁ Volám sa Habersattová.
A som Udova mama.
Mlčanie.
MUŽ Po krátkom nekonečnom mlčaní upadne 
moja žena do poriadneho kataleptického stavu, 
a ja neviem, ako túto tu dostanem z nášho bytu. 
Proste na chvíľu zatvorím oči.
Ticho.
PANI HABERSATTOVÁ Pekný kríž vám 
visí na stene.
Mlčanie.
PANI HABERSATTOVÁ Odpustenie.
Odpustite nám, že existujeme.
A že sme vôbec kedy prišli do vašej blízkosti.
A z vášho života urobili očistec.
Preto som tu.
Prosím vás o odpustenie.
Pauza.
Odpustite mi, že som sa narodila.
Že som porodila takého syna.
Odpustite, že vašej dcére –
Nebojte sa, nevyslovím to.
Pauza.
Možno viete viac ako ja.
Pauza.
Viem, viem,
že skutočné odpustenie môže prísť len od Boha.
Ale uisťujem vás, ja,
že keby ste urobili prvý krok
veľmi by ste zmiernili naše utrpenie.
Mlčanie.
ŽENA My –
Vy – 
MUŽ No to ma podrž.
ŽENA To je nehorázne, to je príliš – 
to je viac než nehorázne – 
MUŽ žene Drž sa – drž sa –
No to ma podrž. No to ma podrž. Len pokoj.
PANI HABERSATTOVÁ Viem, koľko toho žiadam, 
veľa,
zrejme veľmi veľa.
Všetko, čo chcem – 
Pauza.
Kedysi som bola sekretárka
v tlačiarni.
Pach vlhkého, čerstvo potlačeného papiera –
V tej tlačiarni sa tlačilo všetko,
prospekty, plagáty, politické periodiká, 
a tie malé, malé zošitky s pornom
tiež,
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len knihy nie.
Pach vlhkého, čerstvého –
Pauza.
Všetko, čo chcem
je len
jedna šanca.
Pauza.
Môjmu synovi vaše odpustenie
už veľmi nepomôže.
Bude odsúdený
a musí predstúpiť pred Boha svojho sudcu.
Pauza.
Ale ja, ja žijem sama.
Mlčanie.
Vždy som mu hovorila,
tie škvrny pri šesťdesiatich stupňoch nepôjdu 
vyprať.
Bol ľavák
pravou vždy všetko rozlial.
Chcela som ho prerobiť,
chápete.
Nemyslela som to zle.
Ale tie bodné rany boli urobené ľavou rukou,
viem to, ľavou rukou,
a so silou,
s takou silou – 
Pauza.
Aká strata času
že som sem prišla. 
Predsa len mi nerozumiete.
ŽENA Mužovi Už to ďalej – Dusí sa.
MUŽ Milá, dobrá pani Habersattová – moja 
žena, vidím to na nej, bude zasa vracať, vracia 
každý večer, odkedy vieme, ako naša dcéra 
– namiesto toho, aby zaspala, niekoľkokrát 
sa vyvracia do záchodovej misy a niekedy 
aj vedľa. Milá dobrá pani Habersattová, 
nemusíte sa cítiť vinná, a ani nie je nutné, 
aby ste nás žiadali o premlčanie, prepáčte, 
o prepáčenie. Nemusíte ani civieť na ten kríž, 
boli sme kresťanmi, ale viera nám nepomohla, 
odrovnala nás; výsmešná spomienka na 
pokojné dni. Prosím, obráťte sa na svojho 
spovedníka; nevychovali sme svoje dieťa, aby 
bolo páchateľom, zle sme porozumeli tomu, 
čo sa od nás žiada v rámci výchovy; vychovali 
sme svoje dieťa, aby bolo obeťou, ktorá je 
pripravená pomôcť, priateľská a dôverčivá, 
v každom okamihu pripravená dávať a počúvať, 
a spolucítiť, a nepovedzte ešte raz, že za to 
nemôžete, lebo my, my za to tiež nemôžeme, 
patríme k spoločnosti, ktorá verí, že konflikty 
sa dajú riešiť, keď ľudia spolu hovoria, to 
nám namáhavo vštepovali, bol to istý spôsob 
povojnového pokánia, a teraz, prosím, odíďte 
a, prosím, prosím, prepáčte, že kričím – 
Pauza.

To by som jej bol rád povedal, ale v skutočnosti 
som to neurobil, len v hlave. V skutočnosti som 
jej ponúkol šálku čaju, posadil som sa k nej na 
opierku kresla, vzal ju za vlhkú ruku, obklopil 
ju pochopením, zatiaľ čo moja žena, zvalená 
pod stolom, nariekala a zavýjala vo svojich 
zvratkoch, a keď sa zotmelo, zažal som lampu 
a spýtal sa: Milá pani Habersattová, nechcete, 
aby som vás odviezol domov? Alebo radšej 
prespíte v našej hosťovskej izbe, aby ste sa 
necítili taká sama?

3. FRANZ NÁJDE PRÁCU, PANI ZUCKEROVÁ 
DOMOV, ROSA NÁDEJ

U Rosy a Franza doma. Len jedna izba, len to 
najnutnejšie. Stôl, ktorý je zároveň posteľou, 
alebo posteľ, ktorá je zároveň stolom. Televízia 
so zastaveným obrazom PREZIDENTA, ktorý 
sa pre poruchu striedavo rozštvrcuje alebo 
deformuje.
Rosa a jej mama, pani Zuckerová, ktorá má na 
nohe obväz a chodí o barlách. Rosa má červené 
vlasy a nápadne sa podobá na ženu z 1. obrazu. 
Mlčanie.

PANI ZUCKEROVÁ fajčí Keby som bola pumpárkou 
–
Mlčanie.
PANI ZUCKEROVÁ Keby som bola pumpárkou –
ROSA Ach, mami.
Mlčanie.
PANI ZUCKEROVÁ Keby som bola pumpárkou, 
stačila by jedna cigareta a všetko by vyletelo 
do vzduchu. Pauza. Na to niekedy myslím. 
Pauza. Ale ja nemám doma ani plyn. Tak čo 
si počnem.
ROSA Ach, mami.
Mlčanie.
PANI ZUCKEROVÁ A ty sa ako máš.
ROSA Božemôj.
Pauza.
PANI ZUCKEROVÁ Ešte stále si každý deň 
v kancelárii.
ROSA Od deviatej do piatej.
PANI ZUCKEROVÁ Ešte stále si vedúca predaja.
ROSA Ach, mami.
PANI ZUCKEROVÁ Nedávno som tam volala, 
do toho tvojho zásielkového obchodu. Kvôli 
tej výhodnej ponuke: tlakomer za 5 eur 95, 
to je naozaj veľmi výhodná cena. Pauza. Ale 
v telefóne to si nebola ty.
ROSA Ale mami, veď takých ako ja je tam veľa.
PANI ZUCKEROVÁ A ty to dovolíš.
Mlčanie.
PANI ZUCKEROVÁ Že nevyužívaš svoje možnosti 
– Mlčanie.
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PANI ZUCKEROVÁ Keby som bola v tvojom veku, 
tak by som si dala pozor, aby som neochorela 
na diabetes. Ale prst mám už preč, a zvyšok je 
len otázka času –
ROSA Ale mami –
PANI ZUCKEROVÁ Keby som bola pumpárkou – 
Vojde Franz. Poobzerá sa, akoby chcel niečo 
povedať. Namiesto toho začne uprene hľadieť 
na PREZIDENTA.
PANI ZUCKEROVÁ No čo, môj milý Franz, stále si 
nezamestnaný.
FRANZ Rose Ahoj, zlato.
ROSA Ahoj, zlato.
Mlčanie.
FRANZ Dobrý, svokra.
Franz si sadne pred televízor, ovládač používa 
ako zbraň proti obrazovke, PREZIDENT je 
stále vytrvalo deformovaný.
Pauza.
PANI ZUCKEROVÁ Koľko poradových čísel sme si 
dnes odsedeli.
Pauza.
FRANZ Tie kufre pred dverami sú všetky tvoje.
PANI ZUCKEROVÁ Pozri, Rosa, včera som bola 
v nemocnici. Na kontrole. Mala by si sa 
naň pozrieť, na ten prst, či lepšie povedané 
„neprst“, rana je gangrenózna a rozožiera sa 
až sem. Lekár mi povedal, pani Zuckerová, 
povedal, máte diabetes v konečnom štádiu. 
To už nevyliečime. Musíme vám amputovať 
nohu až po členok. Už si ani neviem pichnúť 
inzulín, tak zle vidím; potrebovala by som stálu 
opateru, ale oni ma ošetrujú len ambulantne, 
pacientka na poisťovňu. Chápete. Nadýchne 
sa. Pauza. Potrebujem, aby sa so mnou niekto 
rozprával. Potrebujem kontakt. Veď ja som tiež 
len človek.
ROSA Pôjdeš do domova?
PANI ZUCKEROVÁ Viete, aj ja som mala sny. 
Pauza. Štyridsať rokov som na pošte snívala 
svoje sny, štyridsať rokov. A to s maturitou. 
Pauza. A so štyrmi deťmi, a kde sú teraz. Len 
ty si mi ostala. Pauza. Po otcoch sa zľahla zem. 
Pauza. Bola som komunistka a chcela som 
všetko zvládnuť sama.
ROSA To bola chyba, mama.
PANI ZUCKEROVÁ To vravíš ty, Rosa. Slúžiť 
treba ľuďom, slúžiť. Pauza. Tvoj muž mal 
skvelé vyhliadky, ale na medicíne to nedotiahol 
ani na prvý stupeň všeobecného lekárstva.
FRANZ Na mne nemôžete vidieť, že som 
prekvapený.
PANI ZUCKEROVÁ Radšej išiel na podporu.
Pauza.
FRANZ Oddnes už nie som.
ROSA Zasa začínaš – 

PANI ZUCKEROVÁ Tak to ti srdečne blahoželám.
FRANZ potláča radosť Áno, áno, áno, oddnes 
už nie.
PANI ZUCKEROVÁ Bola by som rada študovala, 
tak rada. Čo. Neviem. Možno právo, myslím, 
že toto sú právnické ruky. Právnické ruky tak 
ako má Franz doktorské ručičky. Pozri sa na 
ne, ruky doktora. Začala som študovať prvý 
semester práva a potom som to nechala. Knihy 
boli príliš hrubé. Vety príliš dlhé. Bolo to všetko 
ako húština. A široko-ďaleko žiadna mačeta – 
alebo aspoň nejaké rúbanisko.
ROSA Mama, veď ty si právo nikdy neštudovala, 
ani chvíľu –
PANI ZUCKEROVÁ Ale mohla som. Veľmi dobre 
som mohla. Pauza. Alebo to, myslím, bola 
– archeológia. Áno, tak to bolo. Pozrie sa 
na svoje ruky. Archeológove lopaty. Pauza. 
Vykopala som ich, básne ľudského srdca, jeho 
smútok a jeho rýmy. Mlčanie. Nekonečné 
možnosti, nekonečné možnosti ležia pred vami.
FRANZ Ja už študovať nebudem. Moje ruky 
chceli niečo iné. Moje myšlienky chceli niečo 
iné. Našiel som si prácu.
Pauza.
ROSA Ó, Franz, najmilší, najmilší Franz, 
konečne budeme môcť – konečne môžem 
myslieť na – takže smieme –
PANI ZUCKEROVÁ Koktá tu, ako keby už bola 
tehotná a opitá hormónmi. Ale dieťa, to si milý 
Franz možno vôbec nebude môcť dovoliť, teraz, 
keď budem bývať u vás. 
Mlčanie.
ROSA Veď si povedala, že ideš do domova.
PANI ZUCKEROVÁ To si povedala ty. Domov si 
nemôžem dovoliť, prídem k vám. Zodpovednosť 
za seba prenechám vám. Nerada. Mlčanie. Áno, 
to je moje prekvapenie.
Mlčanie.
ROSA Mama, máme len jednu izbu. A jeden 
stôl, na ktorom spávame alebo jednu posteľ, 
na ktorej jeme. 
PANI ZUCKEROVÁ Mäkký matrac a španielska 
stena medzi mnou a vami, to bude stačiť. Chýba 
ti vynachádzavosť. 
ROSA Celý deň som v práci –
PANI ZUCKEROVÁ Keď Franz dobre zarobí, môžeš 
dať výpoveď.
Franz otvorí a zovrie päste.
PANI ZUCKEROVÁ Štyridsať rokov som na pošte 
snívala svoje sny, štyridsať rokov. Potrebujem 
kontakt. Veď ja som tiež len človek.
ROSA Áno, mami. Aj ty si človek.
PANI ZUCKEROVÁ Keby som bola pumpárkou – 
Franz otvorí a zovrie päste. Pani Zuckerová si 
ide vziať kufre, Rosa pomáha.
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PANI ZUCKEROVÁ Ešte nechcem vnúča, Rosa. 
To si urobte potom, keď zo mňa nezostane nič, 
čo by sa dalo amputovať. Potom budete mať 
dosť miesta – spáľte moje staré srdce a sploďte 
nové. Ale dieťa, čo sa práve učí chodiť a moja 
noha, ktorú budem mať len potiaľto, s tým 
nechcem mať nič spoločné –
Franz otvorí a zovrie päste.
FRANZ So spaľovaním ti môžem pomôcť.
PANI ZUCKEROVÁ Franz, väčšinou hovoríš málo 
a keď aj niečo povieš, tak ti nerozumiem. 
FRANZ Od zajtra som u Bergera. Berger & 
synovia.
ROSA Čo je to. Obchod. Fabrika. Špedícia.
FRANZ Budem funebrák. Mŕtveho vyzdvihnem, 
umyjem, oblečiem, dám na katafalk, uložím 
do rakvy. Pauza. Cítim jeho pokožku. Život 
pomaly vychladne a ostane horúce jadro. 
ROSA vážne To je krásne povolanie, Franz. 
Pauza. To je krásne povolanie, s dušou. 
A veľkou, veľkou zodpovednosťou. Páči sa 
mi to, páči sa mi to veľmi.
FRANZ potichu Rosa, milujem ťa.
ROSA potichu Aj ja ťa milujem.
FRANZ potichu Teraz budeme mať dieťa.
ROSA Potichu Teraz budeme mať dieťa.
Pani Zuckerová si vybaľuje kufre a chystá 
si posteľ.
FRANZ Mám ti pomôcť, mama.
PANI ZUCKEROVÁ Umývač mŕtvol.
FRANZ Služba.
PANI ZUCKEROVÁ Tak to som v čistých rukách, 
keby o to šlo. A aký je tam plat.
FRANZ Bude stačiť, mama.
PANI ZUCKEROVÁ Prečo mi hovoríš mama. 
Ty nie. Pauza. Mala som predstavu o človeku 
a sen o šťastí. Pauza. Vypne PREZIDENTA. 
Chcela som oslobodiť ľudí od tých ich spolkov 
stolného tenisu. Pauza. A teraz snívam od 
jednej cigarety k druhej. Ale čo zanecháte vy. 
Okrem túlenia.
Pani Zuckerová si ľahne spať. Mlčanie.
FRANZ Nebol by som dobrý lekár. Chýba 
mi súcit.
ROSA Viem. Niekedy sa pozeráš cezo mňa 
tak, akoby za mnou stál iný človek. Ale naše 
dieťa sa bude na teba pozerať ako do zrkadla. 
Možno potom nájdeš pokoj. 
Franz a Rosa si ľahnú spať. Zotmie sa. 
Potichu a pomaly vstúpi utopená žena 
s červenými vlasmi. Je nahá, putujúca mŕtva, 
ľahne si medzi Rosu a Franza.

4. ELLA I

Helmut, Ellin muž, má na oku zlatnícku 
lupu a je zahĺbený do výroby niečoho veľmi 

malého, čo drží v rukách. V televízii beží 
príhovor PREZIDENTA. Ella sa pozerá 
a zvuk je vypnutý. 
ELLA Napísala som prezidentovi
ani neviem koľko článkov, esejí, dokonca
listov od čitateľov do jeho novín
a do jeho televízneho kanála.
Ako odpoveď na jeho prejavy.
Ale ani jeden som neposlala.
Ani jeden jediný text.
Ukázať populizmu, kde sú jeho hranice,
hlúposti
ľudovému rečneniu.
Alebo
sa sama stať ľudovou rečníčkou.
Pauza.
Robiť osvetu.
Smeje sa.
Nechcem sa zašpiniť politikou, 
koniec koncov;
každodennosť pominie, 
poznámka pod čiarou histórie, chybná disketa 
v archíve;
každodennosť sa rozplynie
v dejinách veľkých prevratov,
ktoré ešte prídu.
Pauza.
Ale kto by tomu ešte veril.
Pauza.
Knihy, ktoré som napísala,
som spálila,
veľký koncept zmeny sveta,
utopickú spoločenskú teóriu
a ako by sa mohla stať skutočnosťou.
Spálila som ich,
skôr než to urobia iní, 
lebo so žiadnymi ideami už si nevedia nič počať.
Pauza.
Ty si myslíš, že človek nesmie ohŕňať nos nad 
hovnom,
keď chce dobre pohnojiť,
však, Helmut.
Ale ja už neverím v Nás, na nejaké My, 
na veľký celok a 
že My môže niečo zmeniť.
Smeje sa.
Verím už len v náhodnosť.
Náhody, omyly, nepredvídateľnosti
mi imponujú.
A takzvanú významotvornosť
prenechám politikom,
významotvornosť prenechám s ľahkým srdcom
prírodovedcom.
A pozriem sa na to, čo z toho vzíde.
Reumatická klonovaná ovca.
Zrútené mrakodrapy.
Genocída v srdci Afriky. 
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Ide k nemu, pozrie sa mu cez plece.
A niekedy obzvlášť krásny šperk.
Pauza.
Televízia. Pouličné boje.
Pozri sa na tie deti.
Nepochopili, 
že politika sa nerobí na ulici.
Nahrávajú prezidentovi do karát
s tými svojimi demonštráciami.
Keby demonštrácie mali nejaký význam, 
boli by ľudia už len na ulici;
všade, cez deň aj v noci, nepretržite
by sa za niečo alebo proti niečomu 
demonštrovalo.
Pozri sa na to,
všade slzný plyn,
všade vodné delá,
a všade tie deti.
Pozri na tie deti –
Mlčanie. Helmut je ponorený do svojej práce. 
Ella ho zľahka udrie po zátylku.
Aj ja som kedysi bola ako oni – 
spoznávam sa,
aj keď v skreslenej forme.
Čo sa týka teba,
nič sa nezmenilo.
Už desaťročia žiadna zmena,
ani najmenšia.
Ale práve to na tebe milujem.
Stálosť. Spoľahlivosť.
Úplnú neprítomnosť otázok.
Pochybnosti o sebe, hnus zo sveta, duch 
objaviteľa,
samé biele miesta na tvojej mape.
Zľahka ho udrie po zátylku. 
Romantické.
Spomínaš si ešte –
Na podstatu.
Mlčanie.
Podstata mojej teórie kedysi bola – 
Podstata mojej teórie je teraz – 
Nespoľahlivosť sveta.
Jediná kniha, ktorú som nespálila.
Pauza.
Jediná kniha, v ktorú by som mohla veriť.
V televízii je opäť PREZIDENT.
Ekonomika a prírodné vedy
sú náboženstvom dnešných čias.
Povedia ekonomika a myslia rast,
povedia ekonomika a myslia profit.
Kapitál,
tiež jedno slovo, ktoré vyšlo z módy.
Minulý rok som na Vianoce
dostala od svojej banky
list s receptom na vianočné pečivo.
Och, skvelé, kapitál na mňa myslí,
kapitál si chce byť istý, 

že sa mi vianočné pečivo podarí.
Možno by som raz mohla
pozvať kapitál k nám domov, 
čo myslíš, Helmut,
aby sme sa zblížili,
a nakoniec by som si s ním mohla aj potykať.
Pauza.
Ako získavajú drobných klientov,
povedzme, v Manile.
Ako vyrobím topánky z pneumatík.
Ako zalepím bankovky.
Ako postavím chatrče s plechovými strechami, 
ktoré budú odolné voči monzúnu.
Mlčanie. PREZIDENT stále hovorí bez zvuku.
Nespoľahlivosť.
Odpor.
Pauza.
Niektorí kolegovia majú teraz vlastnú talkshow.
V noci. V noci chce pár divákov vedieť
ako to, že filozof vyzerá ľudsky.
Pauza.
Vypnem zvuk.
Pozerám sa na ústa,
ako bez zaváhania dokážu formovať slová. 
Úžasné.
Pauza.
Humanitné vedy už dávno vzdali 
akýkoľvek odpor.
Udrie Helmuta po zátylku.
Ale nás to netrápi,
však, Helmut.
My máme iné starosti.
Aby sa z krištáľovo čistého kameňa
podarilo vyrobiť šperk rovnakého razenia.
Pauza.
Všetko zodpovedia prírodné vedy,
humanitné vedy už nezodpovedia nič.
Humanitné vedy sa už ani na nič nepýtajú,
humanitné vedy proste už len tak driemu.
Humanitné vedy nemajú na nič vplyv
ani úspech, 
a to ich žerie.
Môžu vaječné bunky existovať bez vajíčka,
môže existovať život s naklonovanými génmi,
môže človek myslieť bez mozgu,
to všetko zodpovedia prírodné vedy,
čoby, nielen, že zodpovedia, 
ale ku každej odpovedi majú aj vhodné dôkazy.
Nebudem viac odmietať
prírodné vedy,
ja sa stanem stúpencom
prírodných vied,
-cov, prírodovedcov,
pretiahnem nejakého prírodovedca, 
a budem múdrejšia.
Verná poznaniu, 
že nie je dôležité genetické dedičstvo, 
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ale styk s ním.
Smeje sa.
Súčasti prírodných vied,
ktoré sa vnímajú ako najdôležitejšie,
sa teraz volajú Bio Sciences.
Smeje sa.
V nich je všetko, 
a von vyjde
nový človek.
Však, Helmut.
Udrie ho po zátylku.
Nový človek,
ktorý má vyriešiť staré problémy.
Príhovor PREZIDENTA.
Mlčanie.
I am watching you, Big Brother.
I am watching you.

5. NÁJSŤ

Fadoul sa na autobusovej zastávke prehŕňa 
v koši, sadne si, čaká; zavadí nohou o igelitku, 
ktorá je pod lavičkou. Párkrát úmyselne do nej 
kopne, aby preskúmal konzistenciu obsahu. 
Zohne sa, po chvíli váhania vyberie igelitku; 
v nej sú napchaté ďalšie igelitky. Fadoul sa 
obzrie. Zasunie igelitku naspäť pod lavičku. Je 
však zvedavý alebo znudený a vytiahne ju zasa 
von. Roztvorí ju a akurát, keď sa chce pozrieť 
dovnútra, na zastávku príde dievča a tiež si 
sadne. Fadoul nenápadne zasunie igelitku späť 
tam, kde bola. Mlčanie.
DIEVČA Nenašli ste parazól.
FADOUL Parazól.
DIEVČA Áno, parazól. Môže sa použiť ako 
dáždnik alebo slnečník. Para-pluie, para-sol, 
proste parazól. Neviete, čo je parazól.
FADOUL Nie je tu žiaden parazól, madam.
Pauza.
DIEVČA Nenašli ste knihu.
FADOUL Knihu.
DIEVČA Áno, knihu. Takú vec na čítanie. Tu som 
ju nechala. Aj s parazólom. Pred polhodinou. 
Išla som autobusom do prístavu a nechala 
som tu parazól a knihu. Pauza. Je to kniha 
„Nespoľahlivosť sveta“.
FADOUL Už tu nie je. Ani kniha, ani parazól. 
Niekto ich zobral a niekam zmizol.
DIEVČA Klamete. Niečo ste našli a klamete.
FADOUL Ale madam, veď vidíte, že tu pod 
lavičkou je akurát igelitka plná smetí, a nie je 
moja.
DIEVČA Nie, nevidím. Ja nevidím.
FADOUL Nevidíte?
DIEVČA Ste hluchý. Pauza. Nerobte si zo mňa 
srandu. Skryli ste knihu do tej igelitky.
FADOUL Neskrývam knihy. A už vôbec nie také, 

aspoň predpokladám, čo sú napísané slepeckým 
písmom.
DIEVČA Skryli ste do igelitky parazól.
FADOUL Uf, v deň, keď široko-ďaleko nevidno 
žiaden mrak, z ktorého by pršalo. V deň, keď 
široko-ďaleko nevidno lúče slnka, budem ja 
kradnúť parazól.
DIEVČA Áno, sú ľudia, ktorí dopredu myslia na 
zadné vrátka.
FADOUL Veru ste skutočne slepá, hm. Smeje sa. 
Viete, madam, som čierny, a som cudzinec, 
pracujem v prístave bez povolenia, a keby som 
ukradol parazól alebo knihu, alebo čokoľvek iné 
bez povolenia, tak by som bol vyslovený hlupák, 
a keby som slepej žene ukradol parazól alebo 
knihu bez povolenia, tak by som bol sprostou 
čiernou sviňou, ktorú by v tom prístave mali 
utopiť. Tak a povedal som všetko.
Mlčanie.
FADOUL Môžem vám požičať svoju bundu. Kvôli 
dažďu, zajtra bude pršať.
Mlčanie.
FADOUL Tak sa, prosím, pozrite do tej igelitky. 
Posunie ju k nej. Prosím, pokojne sa prehrabte 
v tých smetiach, ale o mňa si potom ruky 
neutrite, madam.
DIEVČA Každý deň ma chce niekto osrať, na 
drobných alebo na niečom inom, niekto, 
koho nepoznám, ma chce osrať, a keď pred 
ním stojím a žiadam odpoveď, tak sa zľakne 
svojej ľahostajnosti. Ale na Vianoce je dobrým 
občanom a prispieva na záchrannú námornú 
službu.
Pauza.
FADOUL Prečo práve nazáchrannú námornú 
službu.
DIEVČA Tu na pobreží je neustále niekto 
v nebezpečenstve. Tu na pobreží neustále niekto 
potrebuje pomoc.
Pauza.
FADOUL Pomoc. Pauza. Tam, odkiaľ pochádzam, 
zlodejovi odseknú ruku, a keď tou, čo mu 
ostane, ďalej kradne, tak mu odseknú aj tú. 
A keď krivo prisahá, odrežú mu jazyk, a keď 
scudzoloží, ukameňujú ho. A keď zabije, 
popravia ho. Zlodej by už dávno utekal, čo by 
mu nohy stačili, a preto si myslím, že vy vôbec 
neviete, akí sú ľudia, madam.
DIEVČA Nehnevajte sa. Verím vám. Pauza. Máte 
vo svojej krajine aj iný trest.
FADOUL Existuje veľa trestov, a sú dokonca 
tresty, o ktorých nevedia ani vzdelanci. Nedá sa 
povedať, že by sudcovia neboli vynachádzaví.
DIEVČA A existuje aj trest, že niekoho oslepia. 
A keď taký trest existuje a niekoho oslepia, čo 
musel taký človek spáchať?
Mlčanie.
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DIEVČA Aký zločin môže človek spáchať len 
svojimi očami.
Mlčanie.
FADOUL Môže vidieť niečo, čo nie je určené jeho 
očiam a môže o tom nemlčať.
DIEVČA Ale to predsa nespácha zločin on, ale 
tí, ktorí robia niečo, čo nie je určené cudzím 
očiam.
FADOUL Pohľad sudcov môže byť iný. Sudcovia 
sa pozerajú očami spravodlivosti, a spravodlivosť 
u nás je šaría. A aj keď je spravodlivosť chromá 
na jednu nohu a slepá na jedno oko, nikdy 
nezaváha a nepadne, nikdy. 
DIEVČA U nás má spravodlivosť odjakživa 
zaviazané oči, to je dlhý príbeh, ktorý pochádza 
od čias Rimanov.
Fadoul sa smeje.
DIEVČA Ste veľmi taktný.
Pauza.
FADOUL Lebo sa nepýtam.
Dievča prikyvuje.
FADOUL Takmer som sa spýtal. Takmer som 
sa spýtal, kto vám zaviazal oči, ale teraz to 
neurobím, madam.
DIEVČA Prečo ma stále voláte madam.
FADOUL Neviem, nehovorí sa to. Snažím sa 
byť zdvorilý. Ako sa to robí, keď ste s niekým 
cudzím a prajete si, aby sa ten pocit cudzoty 
stratil.
DIEVČA To mám taký hlboký hlas, taký hlboký 
ako nejaká madam.
FADOUL Hlboký, hlbší. Váš hlas je hlboký, akoby 
ste boli dokonalá. Absolútne.
DIEVČA smeje sa Absolútne.
FADOUL Áno, presne. Smeje sa.
DIEVČA smeje sa Nie, práve ste uhádli moje 
meno. Volám sa Absolut. Dokonalá.
FADOUL Absolut, veľmi ma teší, absolútne, volám 
sa Fadoul.
Potrasú si rukami.
DIEVČA Keď teraz príde autobus do prístavu, 
nechám ho proste odísť. Pauza. Ibaže by ste tiež 
išli do prístavu.
FADOUL Áno, ale ja – čakám ešte na kamaráta. 
Môj kamarát išiel kúpiť noviny. Viete, včera sa 
stalo nešťastie, a chceme sa pozrieť, či o tom 
dnes píšu v novinách.
DIEVČA Aby ste vedeli, ako sa podeliť o vinu.
FADOUL Aby sme vedeli, ako sa podeliť 
o vedomie viny. Či sa máme báť bezsenných 
nocí; môj kamarát sa bojí bezsenných nocí 
svojho svedomia.
DIEVČA Aké to bolo nešťastie.
FADOUL Tu na pobreží je neustále niekto 
v nebezpečenstve. Tu na pobreží neustále niekto 
potrebuje pomoc. Smeje sa. Uvidíme, Absolut, 

možno sa v tejto starej igelitke nájde nejaká 
zabudnutá kvapka, aby sme mohli zapiť naše 
stretnutie.
Prehrabáva sa v igelitke.
FADOUL Len smeti. Vidíme čím ďalej tým viac 
igelitiek. Nič len smeti v igelitkách. Vyťahuje 
jednu igelitku z druhej, nahnevane sa zastaví, 
ide k smetiaku. Kúpim nám fľaštičku v stánku. 
Chce všetko vyhodiť, ale ešte raz sa krátko 
pozrie na obsah igelitky. Zarazí sa, lepšie sa 
pozrie, ponorí ruku do igelitky. Prepánaboha –
DIEVČA Čo je, čo ste –, čo si našiel, Fadoul.
Fadoul schmatne igelitky a vytiahne ich zo 
smetiaka. Sadne si na protiľahlú stranu lavičky, 
pritláča si igelitky k sebe, aby boli z dosahu 
Dievčaťa.
FADOUL Odpadky, smeti, odpadky, smeti.
Príde autobus. Absolut ostane pokojne sedieť 
a nechá ho odísť, Fadoul potlačí nutkanie 
nastúpiť a zmiznúť.
DIEVČA smeje sa Keby ste boli zlodej, toto by 
bola vaša príležitosť, už by ste zmizli, a rozlúčili 
by ste sa nenápadne neskoro.
FADOUL nesústredene Áno, iste. 
DIEVČA Myslím, že vám verím. Dôverujem 
a verím ti.
Mlčanie. Fadoul sa pokúsi ukradomky nazrieť 
do igelitky. 
DIEVČA Pracujem v prístave. Isteže s povolením, 
a úprimne povedané, veľmi mám to svoje 
povolenie rada.
FADOUL Čo –
DIEVČA Tancujem. Tancujem v prístavnom 
bare. Mám také malé kruhové javisko, v strede 
je ligotavá tyč zlatej farby, a keď začne hrať 
hudba, patrí len a len mne, a ja tancujem pre 
mužov, ktorí sa chcú na mňa pozerať.
Mlčanie.
DIEVČA Tá tyč je mojou pomocou, je mojou 
orientáciou, oporou, smerovkou. Je mojou 
slepeckou palicou. A, samozrejme, je všeličím 
iným a predovšetkým tým, čo si teraz 
predstavuješ.
Mlčanie.
DIEVČA Sklamalo ťa to.
FADOUL Nahá. Si nahá, keď tancuješ.
DIEVČA Vyzliekam sa, až na tangá nohavičky, 
ktoré mi zakrývajú ohanbie. A na prsiach mám 
malé zlaté hviezdy, ktoré zakrývajú akurát tak – 
FADOUL Dobre, dobre.
DIEVČA Si šokovaný.
FADOUL Pch, ani v najmenšom, u nás doma, tam 
máme také niečo – na každom rohu, prakticky – 
DIEVČA Normálka.
FADOUL Áno, je to také rozšírené, že na to 
nemáme ani nijaké pomenovanie - - Môj ty 
bože, ty si ale poriadne rafinovaná, ostrieľaná 
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a všetkými masťami mazaná, striptérka, 
to ma podrž –
DIEVČA Ty sa nechceš na mňa pozerať.
FADOUL Ja – nikdy. Za to je oslepnutie, to ti 
hovorím. Oslepia ťa žeravou tyčou, len tak 
zaškvrčí.
DIEVČA chytí mu ruku Pozri sa, prosím, na mňa. 
Chcem, aby si sa na mňa pozrel, na celé moje 
telo.
FADOUL Áno, ale nie spolu s inými mužmi, nie som 
žiaden –
DIEVČA Takže sa chceš na mňa pozerať, keď 
budeme sami; keby som tancovala len pre teba, 
tak by si sa na mňa pozeral.
FADOUL Áno, možno, asi by som sa, áno, myslím, 
že na to by som sa dal nahovoriť.
DIEVČA Fadoul, budem tancovať len pre teba, len 
pre teba sa vyzlečiem, ale najskôr sa musíš na 
mňa pozerať ako všetci ostatní muži. A musíš 
vidieť, ako sa všetci ostatní muži pozerajú na 
moje telo: na ulici, keď okolo nich prejdem, 
sa pozerajú potajme a zahanbene, lebo si 
myslia, že cítim ich pohľady; ale ja týmto ich 
tajnostkárstvom pohŕdam; keď však pre nich 
tancujem v bare, tak sa na mňa pozerajú 
otvorene, a ja viem, že sa na mňa pozerajú a že 
po mne túžia, a preto si ich vážim.
FADOUL A ja mám byť ako ostatní, mám sa na teba 
pozerať ako ostatní. Tomu nerozumiem.
DIEVČA Ale ty si ako ostatní. A preto ťa možno 
budem môcť milovať. Alebo si myslíš, že nie si 
ako ostatní. Keď si myslíš, že nie si ako ostatní, 
nebudem ťa môcť milovať. 
FADOUL Som trochu ako ostatní. Ale som aj 
trochu iný. Nie, ak mám byť úprimný, som o dosť 
iný. Nie, ak mám byť úprimný, som ako iní. 
Dobre, tak teda som taký ako iní.
DIEVČA Ak si teda ako iní, poviem ti, že tancujem 
v Modrej planéte, aby si mohol prísť a pozerať 
sa na mňa, každý večer o polnoci. A teraz mi 
povedz, kde bývaš, aby som ťa mohla prísť 
navštíviť a vyzdvihnúť, keby si do Modrej planéty 
neprišiel.
FADOUL My, my bývame v tomto vežiaku, môj 
kamarát Elisio a ja. V tom prázdnom vežiaku, 
kde boli kancelárie, oproti benzínke, dokým tam 
ešte bude stáť a nezbúrajú ho.
DIEVČA Vo vežiaku samovrahov.
FADOUL V azbestovom vežiaku.
DIEVČA Keď teraz príde autobus, ktorý ide do 
prístavu, nastúpim.
FADOUL Ja musím počkať na kamaráta.
DIEVČA Viem. Pauza. A musíš sa konečne pozrieť 
do igelitky.
Príde autobus. Absolut nastúpi. Fadoul sa pozrie 
do igelitky. Mlčanie.
Vstúpi Elisio s novinami, parazólom a knihou.

ELISIO Pozri, čo som našiel. Je to v slepeckom 
písme.

6. SKOČIŤ ČI NESKOČIŤ

Vyspať sa Raz a navždy Raz a navždy vyspať sa
Trochu desivé
Je to preto Jasne že preto
Ináč nevieš nič
Fakt že by si mohol 
Ale nevieš nič
Nikto nevie ale mohol by 
Pauza.
To by hádam šlo Predstav si Večný spánok či čo 
Šak to je nuda Nee kto by to chcel
Jak že ne Konečne kľud Šak to si furt chcel
Hej Ale ne na furt Ne navždycky To nevymyslíš
Ty ne
Čože akože 
Pauza.
Navždycky to neni čas Keď si akože na tej 
večnosti tak si to ani nevšimneš Potom už 
nevieš že čo je čas Nerozmýšlaš že čo je za deň 
a jaká je hodina A keď k tebe dakto dojde a sa 
ťa opýta že kolko je hodín sa naňho len kukneš 
a povíš eh
Jasne Jasne
Nikto by sa nemusel báť že čo bude zajtra 
napríklad lebo zajtra už vóbec nebude 
A nebude ani budúci týždeň Ani budúci 
rok nebude Šecko je teraz Šecko je v tomto 
momente A čo neni v tomto momente neni 
vóbec
Jasne jasne
Mlčanie.
Ale pamäť
Hm
Pamäť furt je
Pauza.
Asi hej
Ešte furt je včerajšok Ešte furt je minulý týždeň 
Aj minulý rok
Asi hej
Tak vidíš že neni šecko len teraz
Len v tvojej hlave je to iné To čo bolo predtým
Šak je jedno kde to je Keď ma dačo bolí pre 
mňa za mňa či v kolene alebo vnútri ucha Keď 
ma to bolí
Pauza.
Chcem aby to zmizlo Šecko čo sa stalo predtým 
a ma bolí nech zmizne
Mlčanie.
Stopni sa stopni sa dáko sme sa zamotali 
Myslím že je to tak že Vo večnosti neni žiadne 
včera A keď neni žiadne zajtra neni ani žiadne 
včera Šak to dá rozum šecko je jedno a to isté 
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Stále je teraz Šak hovorím
To je dáke čudné Je to jak s tým vyspatím sa 
Ak ide čojaviem ak ide o jeden deň čo nemá 
konec alebo čo sa furt opakuje a ty nevíš že kde 
je konec a kde začiatok Tak to sa mi zdá dosť 
čudné
Pauza.
Keď si predstavím že jak sa často teším hlavne 
na konec dňa a že by zrazu bol len jeden jediný 
a vóbec by nemal konca nee čojaviem to sa mi 
nelúbi
Šak ale to sa ti snažím vysvetliť Že to je ten 
moment kedy sa cítiš dobre myslíš na dačo 
pekné si jak vo vatičke žiadne zlé energie 
žiadna zloba okolo teba jak čojaviem dáka 
droga asi také dačo
Jasne jasne
Čiže Tento moment teraz nikdy nekončí a to 
je ten fór o to ide Nechápeš že jaký super 
špičkový orgazmus nafurt vo večnosti 
To by ma zabilo
Nechceš aby také dačo skončilo Nechceš aby 
také dačo skončilo
A čo s takým peklom a večným zatratením a so 
zlou karmou a znovuzrodením a s podobnými 
sprostosťami
Akože čo by malo byť
Sa spýtaj dákeho farára dákeho muftiho 
dákeho budhistu
Čo už tu daktorý z nich bol Už to videl na 
vlastné oči
Šak čo to nepoznáš Akože si mŕtvy Všetci sa už 
s tebou rozlúčili Mama s ocom revú pri tvojej 
posteli Doktor smutne pokyvuje hlavou a ty sa 
vznášaš nad tým všetkým už si zo seba vyšiel 
prefičal si tunelom na druhý breh do svetla 
na druhú stranu visíš si tam hore nad sebou 
a kukáš tomu doktorovi na plešinu
Poznám
A Čo hovoríš
No že takí ešte neboli fakt mŕtvi To musí mať 
dačo spoločné s vedou hovorím ti Je to seriózne 
Musí to byť dáky mix jednej a druhej strany
Jasne jasne
Mlčanie.
A čo je s tvojím minulým životom
Akože čo by malo byť
Vieš si spomenúť Vieš si naň spomenúť Keď 
existuje pamäť dá sa na to spomenúť
Myslím že hej
Človek vie že čo bol a nezabudne na to
Nee Aj vo večnosti musíš aspoň tušiť že čo si 
a že ty si ty a nie dakto iný
Jasne jasne
Mlčanie.
Čo myslíš
Že čo je potom nevieme naisto

Nikto nevie
Je to proste riziko
Aj mne sa tak vidí
Nikto nevie
Čo myslíš je to skorej za alebo proti
Skorej za Riziko je to skorej za
Fakt že nikto nevie
Zistíme si to sami každopádne
Jasne jasne

7. PRÍPADY PANI HABERSATTOVEJ II

Zopár ľudí beží po ulici
naproti mne
Kričia au au preč preč
Alebo nekričia
nič
Nechápem to nechápem to
Decko ma ťahá za ruku a
Len som išla vyvenčiť psa
Niečo sa blíži
A zrazu
Výstrely kde sa strieľa kde
Odkiaľ mám vedieť kam
Nejaká že-žena sa hodí na zem
z jej igelitky sa vykotúľajú po-pomaranče va-
vajíčka
sa rozbijú
Jemné puknutie škrupín
Pes to oblizuje
Kam chcete utekať čo čo chcete robiť
Ten vedľa mňa spadne spadne na múr strieka 
krv
Hodím sa na zem dieťa pod seba ale už je 
červené
Rovno do psieho ho-hovna rovno
do psieho hovna taká bolesť
v ramene zrazu nebolí to nebolí
až neskôr
A mŕtvych bolo sedem
PREPÁČTE
ANI SOM SA NEPREDSTAVILA
VOLÁM SA HABERSATTOVÁ
Niee toho chlapca som nevidela
videla som len jeho nohy teda topánky
mal ich ale celkom čisté ale
Tvár mám na dlažbe čierne psie ho-hovno
v-všade samé žĺtky krv z môjho ramena
ten čierno-červeno-žltý mix bol až smiešny
A JA SOM MATKA
Na čo nikdy nezabudnem je
zvuk automatiky ten už nemôžem nikdy 
Hovorím prepni prepni prepni to na inú stanicu 
okamžite
SOM MATKA 
A to o-oko toho oného ostalo ležať vedľa mňa
na chodníku úplne samo a pozeralo na mňa
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teda čumelo lebo veď mrkať nemohlo
MATKA UDA
Mlčanie.
Nechcem s ňou hovoriť nikto ma nemôže
donútiť ma nikto nemôže
Sedem mŕtvych dvadsaťjeden zranených 
mne sa
ale nič nestalo
UDO MASOVÝ VRAH
Šok príde neskôr a ostane navždycky
a akurát nám chcú dať sychologickú podporu 
ale ja nechcem
môžu sa s tou svojou sychologickou podporou
dakam strčiť
furt na to myslieť furt na to myslieť furt furt
ACH VOLAL SA ACHIM ACH TAK
Oooch uuuff no hej
jasné že je to ťažké pre mamu
toho páchateľa
čo sa týka matky je to vždycky ťažké
JASNÉ
JA SOM ACHIMOVA MAMA
A PROSÍM O ODPUSTENIE
AK BY TO ŠLO
Že si robí hrozné výčitky a
že to a to urobila zle a podobné hovadiny
ODPUSTENIE
Obyčajná sekretárka v tlačiarni
asi mala naňho málo času a
myslím že to sa musí skôr tak celospoločensky 
alebo tak
VŽDY SOM MU HOVORILA ACHIM 
VRAVÍM TI
TIE ŠKVRNY PRI ŠESŤDESIATICH 
STUPŇOCH NEPÔJDU VYPRAŤ
A zrazu zrazu neviem neviem
asi nemal už náboje alebo čo
vloží si zbraň do úst a stlačí spúšť
videla som to videla som to videla som to vloží 
si
NEMYSLELA SOM TO ZLE
Mohol to aj pre-prežiť teoreticky bol by ťažko 
postihnutý
PRAVOU VŽDY VŠETKO ROZLIAL
Ra-ranu na ramene už mám skoro zahojenú
NEMYSLELA SOM TO ZLE
A stlačil spúšť videla som to videla som to
proste to zrazu vyletelo ako dekel z kuchty
proste to zrazu vyletelo všetko rozmetané
PACH VLHKÉHO, ČERSTVÉHO
Ani slovo pravdy ani slovo pravdy
o vine vine matky keby to bolo také 
jednoduché
ale veď aj ona stratila dieťa
koniec koncov
MÔJ SYN PÍSAL BÁSNE,
TO BY STE MALI VEDIEŤ

Pochodila som po nich a urobila zbierku
nie všetci nie všetci
z tých čo pre-prežili desiati niečo dali
a niektorí z pozostalých
Mne sa nakoniec nič nestalo tak treba mať 
pochopenie alebo tak
len pes si to zlizol
osemsto eur zozbierali zbláznili sa nedám nič
Hej pekné gesto
rozmýšľali sme o týždni
v Španielsku
alebo tak
VEĎ SA SKORO NIČ
ŽIADEN ŽIADEN KONTAKT ŽIAĽ 
NEZOSTAL

Mlčanie.

OBÁLKU SOM ODNIESLA DO BANKY
ANI SOM SA JEJ NEDOTKLA ČO SI 
MYSLÍTE

Mlčanie.

VIEM ČO JE MOJE A ČO NIE
Pauza.

TO VŠETKO PRIPADNE NASPÄŤ ŠTÁTU
NESKÔR
A potom sa stalo niečo čudné totiž
matka toho masového vraha sa u mňa ohlásila
u mňa ktorá som stratila môjho malého môjho 
Saška
prišla po pohrebe
teda mám na mysli tú pravú matku
a ukázalo sa že tá druhá tá PANI 
HABERSATTOVÁ nie je vôbec žiadna matka
teda myslím
nikoho matka
VEĎ SA SKORO NIČ
ŽIADEN KONTAKT ŽIAĽ NEZOSTAL
No tak smejú ohlásili
akoby sme už toho nemali dosť
vytiahne si prípady z novín
a pobehuje po okolí a tvári sa že je mama 
zločinca
všetko sa jej pomotalo
bláznivá či Násilný lúpežný vrah
a Masový vrah bol jej 
koniec
VIEM ČO JE MOJE A ČO NIE
akurát čo potrebuje je sychologické vyšetrenie 
podľa mňa
a teraz je v podmienke
vonku
PRIPADNE TO VŠETKO NASPÄŤ ŠTÁTU
NESKÔR
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8. BOH ZOŠLE SÁM SEBA V IGELITKE 

FADOUL Ani Elisiovi som o tom necekol. Peniaze 
som schoval za jednu z týchto azbestových 
platní a nikomu – ani muk. Pauza. Najskôr 
mi napadlo, falošné peniaze. Ako sa 200 
089 eur 77 centov dostane pod lavičku na 
autobusovej zastávke, len tak. Dve-sto-ti-síc eur. 
V použitých bankovkách. Plus osemdesiatdeväť 
eur sedemdesiatsedem centov v minciach. 
Zoberiem teda jednu z 50-eurových bankoviek 
– štyritisíc 50-eurových bankoviek – a kúpim 
cigarety v supermarkete, kde majú také tie 
čítačky bankoviek. Poviem pokladníčke, pozrite 
sa na mňa, som čierny ako lak klavíra, pozrite 
sa na túto bankovku, 50-eurovú bankovku, 
na vašom mieste by som tú bankovku čo 
najrýchlejšie strčil po lampu, pravdepodobne 
nie je pravá. Zdráha sa, povie, že nie je rasistka, 
pozrie sa na mňa a povie, že mi dôveruje. 
Ako na to prišla. To predsa nie je vec dôvery, 
poviem jej, to je vec životných skúseností. 
Či nie. Povie, že nerozumie, prečo ju chcem 
provokovať, že ona nemá žiaden problém 
s cudzincami. Dobre, poviem, fajn, poviem, tak 
teda teraz si, prosím, spravte svoju povinnosť, 
presvieťte bankovku a overte jej pravotu; iste 
máte nejaké predpisy, či nie, že musíte preveriť 
pravotu každej 50-eurovej bankovky, či nie, 
či máte nejaký bonus pre čiernych, budete 
ma uprednostňovať, pretože som čierny či 
čo. Povie, že sa to povie pravosť, pravosť, nie 
pravota a že by tú bankovku už dávno sama od 
seba overila, keby som od začiatku nehovoril 
hlúposti, lebo ona neznáša hlúpe reči, ani 
od černocha. Poviem, zaskočený tou bielou 
dialektikou, prečo bola ku mne obzvlášť milá, 
hoci som jej šiel na nervy; keď mi niekto ide 
na nervy, zámerne nie som k nemu milý, a ona 
povie, presne to ste chceli dosiahnuť, že stratím 
nervy, lebo ma provokujete, poviem, prečo 
by som provokoval, ja len chcem vedieť, že či 
vie, či je táto bankovka pravá alebo nie, a že 
ja to tiež chcem vedieť, aby sme všetci mohli 
pokojne spať, a ona povie, až tak vyzývavo, tak 
teda choďte do banky, potom to zistíte, a ja 
poviem, idem z banky, idem z banky, ale im 
nedôverujem, a ona sa na mňa pozrie a povie, 
sprostý idiot, a potiahne bankovku cez lampu 
a povie, že je pravá, a ja poviem, ďakujem zlato, 
to sme predsa tušili.
Mlčanie.
Som jednoduchý človek. Nerozumiem ničomu 
z – politiky. Alebo z vedy. Ale mal som odvahu 
na útek. To, čomu som dôveroval, som nechal 
za sebou.

Pauza.
A všetko, čo tu, ja, čo som, kto som a aký som, 
môj celý život, závisí od jedného jediného 
písmena. Môj život, môj osud závisia od tohto 
jediného písmena: A – me – ričan ---- A – fe – 
ričan.
To je môj život v dvoch slovách.
Pauza.
Poviem vám, v čo verím.
Dlhá pauza.
Boh je v tejto igelitke.
Pauza.
A neexistuje žiaden dôkaz Boha okrem nás 
samých.
Prečo: keby sme tú ženu v mori zachránili, bola 
by presvedčená, že nebolo Božou vôľou nechať 
ju zomrieť, že to bola Božia ruka, čo jej pomohla, 
prostredníctvom nás. Pauza. Tak to predsa je: 
Keď sa nám stane niečo úžasné, niečo dobré, 
nepredvídané, čo nevieme vysvetliť, tak veríme 
na silu, ktorú nazývame Boh. Keď sa nám stane 
nešťastie, tak považujeme Boha za mŕtveho.
Ale ja hovorím, že sme to my. My. Boh v nás. 
Jeho sila je v nás. Čo z nás ostane, nie sú naše 
vlasy, naša vôňa a naša krása, ale to, ako konáme, 
dobre alebo zle; to, čo sme urobili alebo neurobili, 
povedali, mysleli si, na to si spomeniete. 
Spomenieš si na okamih, keď som sa ti pozrel do 
očí a povedal ti: Boh je v tebe.
A Boh je vo mne, teraz to viem. Viem, lebo 
Boh mi poslal túto igelitku. A samého seba, 
v tejto igelitke. Špinavá igelitka s použitými 
50-eurovými bankovkami. Dvestotisíc eur. Plus 
osemdesiatdeväť eur sedemdesiatsedem centov 
v minciach. Pauza. Boh nemôže chcieť, aby som 
tie peniaze odniesol na políciu. Lebo polícia 
nie je Boh, polícia nevie rozoznať pravdu od 
klamstva, ibaže by mala svedkov, ale A-fe-ričan 
nie je svedkom pravdy, nikde na svete. Takže by 
mi tie peniaze vzali a za odmenu by ma domov 
odviezla Lufthansa. To Boh nemôže chcieť, a ja to 
tiež nechcem.
Nastražil som uši. Načúvam. Boh v igelitke 
hovorí: Daj si trochu námahy! Zober si tie 
peniaze!
A Boh vo mne odpovedá: Vykonám niečo veľké! 
Spravím niečo, na čo ľudia nikdy nezabudnú!
Vďaka tejto igelitke!

9. FRANZ UKAZUJE SVOJU PRÁCU, PANI 
ZUCKEROVÁ MÄKKÉ SRDCE, ROSA SVOJE TELO

U Franza a Rosy. Pani Zuckerovej medzitým 
amputovali časť ľavej nohy. V televízii vidíme 
PREZIDENTA, bez zvuku, obraz je zlý. 
PANI ZUCKEROVÁ Keby som bola pumpárkou –
Mlčanie.
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PANI ZUCKEROVÁ Keby som bola pumpárkou –
ROSA Ach, mami –
Mlčanie.
PANI ZUCKEROVÁ Keby som bola pumpárkou, 
stačila by jedna cigareta a všetko by vyletelo do 
vzduchu. Pauza. Na to niekedy myslím. Pauza. 
Ale ty nemáš doma ani plyn. Tak čo si počnem.
ROSA Aj ty si tu doma.
PANI ZUCKEROVÁ No a.
ROSA Chceš, aby sme aj my vyleteli do vzduchu.
Pauza.
PANI ZUCKEROVÁ Nič tomu nestojí v ceste.
ROSA Mama!
PANI ZUCKEROVÁ Toto napríklad určite nie. Ja 
som matka, áno, ty matka nie si. A ako to tak 
sledujem, ani nikdy nebudeš. 
ROSA Ale veď si povedala – A ako máme teda, 
s tebou v izbe – 
PANI ZUCKEROVÁ Ja som sa nedala odradiť. Tvoj 
otec a ja, splodili sme ťa počas bombového útoku, 
v podzemnom kryte. Tvoj otec bol ako vojak 
práve prepustený kvôli zraneniam, boli sme na 
seba natlačení v pachu ľudí okolo nás, ktorí tajili 
dych, nie kvôli bombám, ale kvôli plodeniu, čo 
práve prebiehalo uprostred nich. Robili sme to, 
uprostred všetkých tých cudzích ľudí, už som 
mala cez štyridsiatku, ale skúšali sme, čo sa dalo – 
ROSA Mama, na konci vojny si bola malé decko.
PANI ZUCKEROVÁ Možno, možno. Ale mohlo to 
tak byť – Nie, myslím, že sa to stalo vtedy na 
demonštrácii za zoštátnenie. Ja ako komunistka 
som rozhodne bola za zoštátnenie a nechala 
som sa pevne pripútať na krížový rám okna na 
pošte. Aj tvoj otec sa nechal pripútať na krížový 
rám okna, viseli sme tam ako Kristus na kríži, ale 
podbrušie sme mali voľne pohyblivé a bez zábran 
sme sa oddali svojej túžbe –
ROSA Myslím, že to už je siedma verzia za 
posledné tri dni.
PANI ZUCKEROVÁ Ale mohlo to tak byť. Celkom 
dobre to tak mohlo byť. Minimálne jedno 
z mojich štyroch detí som predsa musela 
počať nezabudnuteľným spôsobom. Pozoruje 
PREZIDENTA. Nie počas nejakej nudnej noci 
so zavretými očami a vlažným potom. A ráno si 
spomenieš len na obťažovanie, ktoré ti narušilo 
spánok.
Mlčanie.
ROSA Už nespoznáva ani moju tvár. A ja už 
nespoznávam jeho ruku na mojej tvári. A už 
vôbec neviem, aká by bola jeho ruka, keby sa ma 
dotkla niekde na mojom tele.
PANI ZUCKEROVÁ pozoruje PREZIDENTA Myslím, 
že na človeku je vidno, že ho splodili počas 
vlažnej noci vo vlažnej posteli, omylom; alebo či 
dostal vášnivé oprávnenie prísť sa na tento svet.

ROSA Nespoznáva ma.
PANI ZUCKEROVÁ Pozri sa na mňa. Pauza. Rosa, 
ty sa nevieš presadiť. To nemáš po mne. Aj 
s jednou nohou som ešte kompletná ženská. 
Ty si oproti tomu aj na dvoch nohách úplne 
neerotická. Na, dám ti svoj rúž.
Rosa plače.
PANI ZUCKEROVÁ Dieťatko, dieťatko, dieťatko. 
Pauza. Viem, robím vám to ťažké. Je mi to ľúto. 
Čo sa mám zabiť.
ROSA spamätá sa Franz musí ten televízor 
opraviť.
PANI ZUCKEROVÁ Naopak. Rozbiť ho treba. 
Pauza. Ja rozptýlenie nepotrebujem, ja nie, ja 
všetko robím sama.
Rosa zasa plače.
PANI ZUCKEROVÁ Keď chcem, zvládnem to, Rosa. 
To si musíš hovoriť každú noc.
ROSA Prajem si, aby život pokračoval ďalej. To si 
veľmi prajem.
PANI ZUCKEROVÁ Postieľku by sme mohli dať pod 
drez, keď dáme nabok tie kýble. Čo musí preč, 
musí preč, to stále hovorím aj svojej nohe.
Vstúpi Franz s urnou, ktorú položí k niekoľkým 
ďalším urnám na poličke.
PANI ZUCKEROVÁ Vcelku dosť mŕtvol bez majiteľa 
sa tu potuluje.
FRANZ Niektoré si nikto nevyzdvihne. Niektoré 
nikto nechce. Akoby ich nikto nikdy nepoznal. 
Ale ja som ich poznal, vyzliekol a umyl som ich; 
učesal som im vlasy, napravil zubnú protézu 
a obliekol im ich poslednú košeľu. Poznal som 
ich tak, ako ich nepoznal nikto iný.
ROSA Franz, nemôžeš nosiť domov všetky 
zabudnuté urny.
FRANZ Ale áno. Môžem.
ROSA Ale čo budeme s nimi robiť.
FRANZ Spomínať.
ROSA Ty myslíš, že na cintoríne si nespomenie 
nikto.
FRANZ Nie, pred bezmenným výklenkom sa nik 
nezastaví.
PANI ZUCKEROVÁ udrie po televízore Čerpadlo, 
cigareta. Poriadna explózia a koniec. 
FRANZ Pribúda mŕtvych. Pribúda 
nevyzdvihnutých mŕtvych.
PANI ZUCKEROVÁ Rose Mysli na krížový rám 
okna. Položí si na tvár uterák.
FRANZ pozoruje PREZIDENTA Dnes opäť dvaja 
samovrahovia. Dvaja samovrahovia. Skočili 
z vežiaka samovrahov.
ROSA vypne PREZIDENTA Franz, mysli raz aj 
na niečo iné.
FRANZ Život, jedno čakanie na smrť. A ja, ja 
som si z toho čakania urobil povolanie. Pauza. 
Pekné povolanie.
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ROSA rozopína si šaty Čisté ruky a špinavé 
myšlienky.
Vstúpia obaja samovrahovia, nahí. Zatiaľ 
čo Franz hovorí, ľahnú si na stôl a on ich 
poumýva, tvár, každú časť osobitne, oddane.
FRANZ Čím lepšie sa nám darí, tým viac 
mŕtvych. Čím viac napredujeme, tým viac ľudí 
dobrovoľne zomiera. To je zvláštne. Pauza. 
V utrpení všetci mlčíme. 
ROSA vyzlečie si šaty cez plecia, stojí Keď sa na 
mňa nepozrieš, už sa nepohnem.
FRANZ A ja, rozdávam sa, vydávam sa mŕtvym. 
Iba mŕtvym.
Rosa nechá spadnúť svoje šaty, celkom sa 
vyzlečie, ľahne si medzi mŕtvych.
ROSA Myslela som si, že sa na mňa niekedy 
pozrieš.
FRANZ Najskôr som si myslel, že sa musím 
ponáhľať. Za každého mŕtveho splodiť nový 
život.
ROSA Nie, že sa za mnou otočíš, chráň boh, to 
nemôžem čakať. Len, že sa na mňa niekedy 
pozrieš.
FRANZ Ale keď položím ruky na ich kožu, cez tie 
ruky sa do môjho tela zažerie zdržanlivosť.
ROSA A možno by si mi povedal, máš dnes tak 
pekne zafarbené vlasy – 
Franz je s umývaním hotový bez toho, aby 
sa dotkol Rosy. Češe oboch, ktorí sú vľavo 
a vpravo nej.
FRANZ S chorými to bolo tak: chýbal mi súcit. 
Súcit neprišiel. A preto som ich telám nemohol 
spôsobovať bolesť. Preto som ich nemohol 
zraniť. Nemohol som ich liečiť. Pauza. Teraz 
už súcit nepotrebujú. Vyumýval som z nich 
posledný zvyšok života. A na konci uzavriem 
všetky telesné otvory a nechám ich ísť. Pauza. 
Chápeš to, Rosa.
Je hotový s česaním. Uzavrie telesné otvory. 
A ľahne si k obom mŕtvym spať. Mlčanie.
ROSA Alebo, dala si si naozaj záležať a tak 
starostlivo, s láskou si si vyžehlila blúzku. Alebo, 
že mi možno niekedy do vázy k umelým kvetom 
priloží čerstvú. Len jednu jedinú. A vôbec by 
som nechcela vedieť, či ju zobral zo smútočného 
obradu. A keby sa ma chcel dotknúť, našli by 
sme si nejaké miesto na cintoríne, kde by sme 
boli sami, a všetko by mohlo ostať tajné a nikto 
by nemusel nič vedieť... a potom, jedného dňa 
by možno vedľa môjho taniera s raňajkami 
ležala kokosová pusinka alebo osamelé Mon 
Chérie, a ja by som naň pozorne dlhú chvíľu 
hľadela, než by som si ho dala do vrecka bundy, 
a toľko ho stískala v dlani, až kým by som 
necítila, ako sa roztápa, Mon Chérie...
Mlčanie.

Keby som mala peniaze, keby som mala 
naozaj veľa peňazí, prespala by som raz za 
mesiac v hoteli, v jednom z tých hotelov, kde 
človek príde do izby, na televízore je napísané 
Srdečne vitajte, Rosa, posteľ je poustielaná a na 
vankúšiku nájdem nejakú sladkosť...

10. ABSOLUT

Priestor Fadoula a Elisia. Len Elisio je 
prítomný, spí. Vstúpi Absolut, potichu, opatrne.
ABSOLUT Fadoul – Fadoul –
Nájde spiaceho Elisia a ohmatá jeho tvár, 
mysliac si, že je to Fadoul, ohmatá jeho telo 
v deke aj pod dekou, v šatách aj pod šatami; 
Elisio reaguje v spánku, inštinktívne, radostne, 
nežne, až ...
ABSOLUT Moja kniha. Ty máš moju knihu. 
Ukradol si mi ju. Fadoul, klamal si ma a okradol 
– vynorí sa spod deky, s knihou v ruke.
ELISIO otvorí oči To bol ale sen – 
ABSOLUT načúva Povedz to ešte raz – 
ELISIO To bol ale sen –
ABSOLUT Oh oh oh – Pauza. Myslím, že som si 
vás poplietla. Oh oh oh, to je trapas. Prečo ste 
nič nepovedali.
ELISIO Sníval som.
ABSOLUT Odkiaľ máte tú knihu.
ELISIO Našiel som ju. V novinovom stánku. 
Aj s parazólom.
Pauza.
ABSOLUT Kde je Fadoul.
ELISIO Čo som jeho strážca.
ABSOLUT Neprišiel do Modrej planéty. Čakala 
som.
ELISIO No a. Iste má na to dôvody.
ABSOLUT Aké.
Mlčanie.
ABSOLUT V kalendári mám krížik. Pred tromi 
dňami, keď som ho stretla na zastávke. Čakala 
som tri noci. Ešte jednu noc, a som pristará. 
Mlčanie.
ABSOLUT Idem vám na nervy.
ELISIO Neviem o vás nič, a ani o ňom už neviem 
nič, odkedy ste sa stretli na zastávke. Cez deň 
ide do práce, a v noci spí postojačky alebo 
pobehuje hore-dolu. A keď mu niečo poviem, 
pozrie sa na mňa tak, akoby bol mimo ... Teda 
áno, áno, idete mi na nervy. Zobudili ste ma zo 
spánku, na ktorý som dlho čakal.
Mlčanie.
ELISIO Keby ste sem chodili, nakoniec by som 
ja na vás musel dávať pozor a to by mi išlo na 
nervy viac, ako čakať, kým príde spánok.
ABSOLUT Tak potom povedzte Fadoulovi, že som 
tu bola, a že keď ma chce mať, musí prísť do 
Modrej planéty. Ak ma však nechce –, povedzte 
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mu – radšej nič. Mlčanie. Nie, nepovedzte mu 
radšej nič. Mlčanie.
ELISIO Len som sníval.
ABSOLUT Čo to tu rozprávam. Nikdy som 
nič také nerozprávala. Predpredvčerom som 
tancovala, predvčerom som tancovala, včera 
som tancovala, každú noc som čakala a dúfala, 
že Fadoul príde a bude sa na mňa dívať. 
Nikdy predtým som nedúfala až tri noci za 
sebou. Väčšinou musím dúfať len jednu noc, 
maximálne dve, ale tri, to ešte nikdy.
ELISIO Nesmiete sem už nikdy prísť. Bez očí je 
to smrteľné miesto. S očami je to nebezpečné, 
ale bez očí smrteľné. Pauza. Minulý týždeň 
tu zdochli štyria ľudia. Štyria ľudia. Jedného 
zabili, druhá sa prestrieľala žilami až do neba. 
A dvaja skočili zo strechy. Mlčanie. Zomreli ako 
podenky. Ako muchy. Ako muchy. Ako muchy. 
A v čom je rozdiel.
ABSOLUT Veď mucha má tritisíc pohľadov na 
jednu vec, a to v každom oku, než sa jej to spojí 
celé dokopy. Šesťtisíc jednotlivých pohľadov na 
všetko, čo existuje, jej dáva obraz o svete.
ELISIO Umrie preto múdrejšia ako my. Alebo má 
len krajšiu panorámu.
ABSOLUT Vidí iste viac ako ja.
Smejú sa. Pauza.
ELISIO Čo by ste urobili, taká slepá, ako ste, keby 
sa pred vašimi očami niekomu stalo nešťastie. 
A vaša pomoc, takej slepej, aká ste, by prišla 
neskoro. Čo by ste urobili. 
ABSOLUT Priala by som si byť muchou.
ELISIO Aby ste ubzikli. 
ABSOLUT Aby ma niekto mohol zabiť. Pauza. 
Absolut sa smeje tvrdo, zúfalo. To ste chceli 
počuť. Neviem, čo sa stalo. Viem len, že ste 
stretli nešťastie. A teraz o tom od každého 
chcete potvrdenie. 
ELISIO Ste ešte krutejšia, než vyzeráte. Pauza. 
Jedna žena sa utopila a ja som vinný. Veľmi 
jednoduché.
ABSOLUT Omyl. Smeje sa. Vina. Máte nanajvýš 
zlé svedomie.
ELISIO To nestačí. Mne to stačí, aby som 
nemohol spať.
Absolut otvorí knihu, nájde označenú stranu. 
Z knihy vypadne pokrčený výstrižok z novín, 
Elisio ho zdvihne.
ABSOLUT číta „Pre udalosti okolo nás, pre náš 
život, pre to, čo sa deje na svete, sa usilujeme 
nájsť vysvetlenie ex post v nádeji, žeby sme 
mohli ovplyvniť budúcnosť, ak by sme vopred 
použili tie isté zákonite pôsobiace pravidlá. Ale 
v skutočnosti toto kauzálne spojenie existuje 
až dodatočne, a nikto, ani my, ani žiaden 
Boh a dokonca ani sama príroda nevlastní 
vedomosti o tom, kam sa bude uberať vývoj 

nás všetkých. Rovnako dobre si môžeme 
hodiť kockami.“ Pauza. Táto kniha sa volá 
„Nespoľahlivosť sveta.“
Medzitým vstúpi Fadoul.
ABSOLUT Neviem, neviem, či tej knihe môžem 
dôverovať ako nejakému človeku, či má pravdu 
ako obraz, alebo či je nespoľahlivá ako stroj 
alebo príroda.
ELISIO dá jej do ruky článok V novinách sa píšu 
zvláštne veci. V novinách píšu, že sa zabila. 
Úmyselne.
FADOUL Všimli ste si už, že len ženy si zvolia 
vodu. Muž si vodu nikdy nevyberie. Muž si 
nájde povalu alebo povraz. Muž si vezme pištoľ, 
keď nejakú nájde.
ELISIO Počuli ste už niekedy, aby sa niekto 
vyzliekol a svoje veci starostlivo poskladal na 
breh predtým, ako sa ide utopiť. 
Mlčanie.
ABSOLUT Možno chcela, aby to vyzeralo ako 
nehoda. Možno sa tak veľmi hanbila, že pre 
nikoho už nechcela byť príťažou. Možno mala 
skrat.
FADOUL To čo má znamenať, skrat zo 
zahanbenia.
ELISIO To je, keď ty chceš nejakú ženu a ona ťa 
nechce.
ABSOLUT Alebo naopak.
ELISIO Ničomu nerozumieš a správaš sa 
brutálne, a pritom sa poondí to, čo kedysi bolo 
rešpektom pred sebou samým, a namiesto úcty 
tu máme ujmu. Ale na tele ju nevidno. Tak sa 
tak hlúpo nepýtaj. Pauza. Boli sme pri tom, tá 
žena išla do vody bez donútenia. Ale možno to 
donútenie prichádza zvnútra. Pauza. Dlho som 
premýšľal a kvôli tomu prišiel o spánok, ale čím 
dlhšie som tu, na tejto polovici zemegule, tým 
viac ničomu nerozumiem. Koľko ľudí sa zabije. 
Prečo. Prečo niekto zo slabosti vyhľadá smrť. 
Lebo mu už od malička vštepujú, že nič nemá 
vo svojich rukách, že svet je nespoľahlivý. Ako 
v tejto knihe. Tá kniha je jedno veľké hovno, 
Absolut.
FADOUL Presne. Ja to viem, lebo som stretol 
boha.
Obaja naňho uprene hľadia.
FADOUL Áno. Boh je v igelitke. Najskôr som to 
nechcel povedať, lebo – nebol som si istý. Chce, 
aby som spravil niečo veľké, možno mám byť 
ako on, a – no áno, môže sa stať, že budem 
potrebovať vašu pomoc. 
Obaja naňho uprene hľadia.
FADOUL Momentálne som ho skryl. Ale môžem 
ho kedykoľvek vytiahnuť, keby o to šlo.
Obaja naňho uprene hľadia.
FADOUL Dobre, proste zabudnite. Nie je to také 
dôležité. Dáko už len bude.
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Elisio ide k Absolut, chytí jej prst a poťuká si 
ním na čelo.
ELISIO Povedal som ti, je úplne mimo. Pauza. 
Absolut, daruješ mi svoj parazól.
ABSOLUT Ktorý si našiel a nevrátil mi? Darujem 
ti ho. Bodaj by častejšie pršalo.
Elisio vytiahne parazól spod postele 
a odchádza. Mlčanie.
ABSOLUT Už ťa zase spoznávam. Čo sa stalo, 
Fadoul. Pauza. Čakala som na teba, tri noci za 
sebou, a ty – ty rozprávaš o Bohu.
FADOUL Áno. Pauza. O peniazoch. Peniazoch. 
Peniazoch. Nie Boh.
ABSOLUT Ale veď si práve vravel, že Boh je 
v nejakej igelitke.
FADOUL Nie, peniaze, peniaze sú v igelitke. 
Absolut, všetko popletieš. Pauza. Nemohol 
som za tebou prísť a pozerať sa na teba, lebo 
som našiel Boha v igelitke a bol som totálne 
zmätený.
ABSOLUT Takže predsa len Boh.
FADOUL Áno, Boh, samozrejme, že Boh, kto iný.
ABSOLUT Ale veď si práve povedal, že v igelitke 
sú peniaze.
FADOUL Nie, Boh, Boh je v igelite, nerozumieš 
mi, preto je všetko také komplikované. 
ABSOLUT Ukáž mi tú igelitku.
FADOUL Akú igelitku.
ABSOLUT Tú igelitku s Bohom.
FADOUL Neexistuje.
ABSOLUT Veď si práve povedal, že Boh je 
v nejakej igelitke.
FADOUL Áaaano – hej – 
ABSOLUT Tak mi ukáž tú igelitku.
FADOUL Akú igelitku.
ABSOLUT Tú igelitku s Bohom.
FADOUL Skryl som ju.
ABSOLUT Kde.
FADOUL Nepoviem.
Pauza.
ABSOLUT Tak mi ukáž tie peniaze.
FADOUL Aké peniaze.
ABSOLUT Peniaze v igelitke.
FADOUL Akej igelitke. Pauza. Ty ma chceš zničiť.
ABSOLUT Akože ako.
FADOUL S tými igelitkami a peniazmi a tými 
všetkými hovadinami.
ABSOLUT Fadoul, existuje tá igelitka s peniazmi.
FADOUL Ak Boh chce... Alah je veľký, vieš.
ABSOLUT Alah je veľký.
FADOUL Presne. To som pocítil na vlastnej koži. 
To je všetko, čo k tomu môžem povedať.
Mlčanie.
ABSOLUT A preto si neprišiel do Modrej planéty. 
FADOUL Áno.
ABSOLUT Takže nie kvôli mne si neprišiel do 
Modrej planéty. 

FADOUL Nie.
ABSOLUT A keď počkám ešte jednu noc, môžem 
v tú noc dúfať, že prídeš do Modrej planéty.
FADOUL Myslím, že áno.
ABSOLUT Človek zostarne, keď počas jednej noci 
čakania stratí nádej.
Pauza.
FADOUL Správame sa tak, akoby sme sa vedeli 
dohodnúť, však. Skúšame to. To je dohoda, 
dohoda, aby sme sa na seba nevrhli ako 
zvieratá, lebo chceme ukojiť náš hlad a túžbu 
po láske.
ABSOLUT Bolo by pekné, byť takým zvieraťom. 
Láska nepozná ľudí. Ani mňa, ktorá som 
človekom len niekedy, láska nepozná.
FADOUL Mali by sme to skúsiť s vášňou. 
ABSOLUT Vášeň si viem poskytnúť aj sama. Mám 
obratné a silné prsty. Moje prsty ma poznajú 
najlepšie.
FADOUL Tak potom už neviem, s čím by sme to 
mohli skúsiť. 
ABSOLUT Sám si to predsa povedal. S hladom. 
S vášňou. S láskou zvierat. 
Mlčanie. Fadoul je príliš nedôverčivý, aby 
Absolut pobozkal.
FADOUL Absolut.
ABSOLUT Čo je.
FADOUL Absolútne nič. Len vyslovujem tvoje 
meno. Aby som si na niečo zvykol. Prvýkrát 
v živote si chcem na niečo zvyknúť. Mlčanie. 
A je to hneď dokonalosť sama osebe. 
ABSOLUT Fadoul.
FADOUL Čo je.
ABSOLUT Nič. Len vyslovujem tvoje meno.
FADOUL teší sa Teda nič v zlom, ale tvoji 
rodičia to s tvojím menom – čo sú to za ľudia, 
alkoholici.
Mlčanie.
ABSOLUT Obaja moji rodičia sú slepí. Chceli 
ma stvoriť na svoj obraz, a keď ma splodili, 
nechali preskúmať moje gény, aby si boli istí, že 
prídem na svet slepá ako oni; chceli, aby sme 
boli rovnakí, oni, rodičia, a ja, ich dieťa; lebo si 
myslia, že žijú v dokonalom svete, a preto mám 
patriť do ich sveta a tiež byť dokonalá.
FADOUL A čo si myslíš ty.
ABSOLUT Myslím si, že majú pravdu, ich svet je 
dokonalý a ja som dokonalé, vytúžené dieťa. 
Urobila som ich šťastnými.
FADOUL A ty si nepraješ, aby si mohla vidieť.
ABSOLUT To si prajem najviac na svete. 
Mlčanie.
FADOUL Budem sa pozerať namiesto teba.
ABSOLUT Tvoja modrá bude iná ako moja, 
nebo bude iné ako moje. Neviem, aké sú púšť 
a kameň a mesto na druhej strane mojich očí, 
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ktoré sú nocou a sú čierne, keď snívam a sú 
nocou a sú farebné, keď si to prajem.
FADOUL Dám ti svoju kožu, ktorá je čierna, 
a svoje vlasy, ktoré sú čierne, svoje ruky, ktoré sú 
čierne a svoje myšlienky, ktoré sú čierne, svoje 
semeno, ktoré je čierne, a svoje oči, ktoré sú 
čierne, a potom budeme rovnakí, ale stále ešte 
rozliční, a ten rozdiel môžeme nazvať láskou.
ABSOLUT Súhlasím.

11. VYSKOČIŤ

Nepoznal som ho predtým. Videl som ho na tej 
párty, prvýkrát. V ten večer, keď sa to stalo. Na 
prvý pohľad to nebol môj typ. Bolo by prehnané 
povedať, že sa vnucoval, ale bol otvorený, až 
príliš otvorený. Pauza. Spýtal sa ma, či verím 
v Boha, nepili sme veľa, povedal som, že najskôr 
by mi niekto musel dať dôkaz, tak na mňa 
vyvalil oči, a že či má život pre mňa nejaký 
zmysel. Mlčanie. Mohol mať asi tak dvadsať, 
odhadujem, začal akurát študovať poľštinu 
a podnikovú ekonomiku. Pekný a mladý a. 
Taký ten typ najlepšieho kamaráta. Mlčanie. 
Skúsil som na to odpovedať, úprimne, bol som 
už trochu opitý, v dobrej nálade, potom sme si 
ešte dali trávu, povedal som mu, ako som bol 
na ročnej praxi na Filipínach, ako som tam 
musel jednému chlapíkovi operovať gangrénou 
napadnuté prsty, žobrákovi, ktorý sa ledva 
dovliekol na sociálnu stanicu, mal šťastie, no 
hej, čakáreň každý deň plná k prasknutiu, ženy 
po sfušovaných potratoch, ktorým po stehnách 
stekala krv, deti s dobodanými bruchami, starci 
so zahnisanými zubami, kurvy, ktoré mali samé 
modriny od bitky a sklené pohľady, bábätká 
s tvárami, pohryzenými od potkanov, slepci 
v kompletne pošťaných šatách, ženy s mŕtvym 
dieťaťom v bruchu, ktoré nechce ísť von, smrdeli 
medzi nohami a boli opité tak, že ich môžeš 
rezať aj bez narkózy a nič nezacítia. Áno, to 
je jedno, to som mu hovoril, a že ma tá práca 
bavila, a že teraz robím v nemeckej nemocnici. 
Kde je, jasné, že viac rutiny.
Pauza. 
Či má život pre mňa zmysel. Nedal si pokoj. 
Bol som totálne opitý. Príliš som nerozmýšľal. 
Povedal som, že nie, že život pre mňa nemá 
žiaden zmysel, ani môj, ani nikoho iného. 
Povedal, že načo potom to všetko. Povedal som, 
okej, kedysi som odhalil svoj talent, záujem, to, 
že rád režem ľudí a skúmam, ako to tam vnútri 
vyzerá, rád ich šijem naspäť dokopy, pozorujem 
tento kurva takmer perfektný organizmus, ako 
kurva takmer perfektne funguje, väčšinou, a keď 
nie, imitujem jeho skurvený perfekcionizmus 
a skúšam ho dať do poriadku. Dávam do 

poriadku chyby. Nie preto, že sa mi to zdá 
zmysluplné, ale preto, lebo mi to ide dobre.
Ešte som si pomyslel, že on iste nie je niekto, 
kto sa ľahko vzdáva; on hľadá a nájde, a čo 
nájde, nepustí a dá mu to nejaký zmysel. Taký 
niekto. Dokonca som voči nemu pocítil aj 
závisť. Naozaj som voči nemu pocítil závisť.
Potom sme sa už veľmi nerozprávali. Išli sme 
ku mne domov. Išiel som sa osprchovať, ale 
ešte som sa vrátil do kuchyne, lebo som mu 
zabudol naliať drink, áno, zabudol som mu 
naliať drink, tak som sa tam vrátil, nahý, ale 
to sa už rúti okolo mňa, nič nehovorí, ani sa 
na mňa nepozrie, rúti sa okolo mňa, vovalí sa 
do druhej izby, ja za ním, odohralo sa to tak 
rýchlo, nič nechápem, len zrazu vidím otvorené 
okno, otvorené okno – nie, nemohol som sa 
pozrieť dolu, nemohol, musel som mu len tak 
mimochodom povedať, že slnko, svetlo, výhľad, 
že bývam na trinástom poschodí –

12. ELLA II

Helmut, Ellin muž, má na oku zlatnícku lupu 
a je zahĺbený do výroby niečoho veľmi malého, 
čo drží v rukách. V televízii beží príhovor 
PREZIDENTA. Ella sa pozerá a zvuk je vypnutý. 
ELLA Napísala som prezidentovi
ani neviem koľko článkov, esejí, dokonca
listov od čitateľov do jeho novín
a do jeho televízneho kanála.
Ako odpoveď na jeho prejavy.
Ale ani jeden som neposlala.
Ani jeden jediný text.
Moja teória, teória základných častíc
naznačuje, že štruktúra spoločenských systémov,
ich zmeny, ich vývoj
a čo to znamená pre jednotlivca, 
sa nedá obsiahnuť inak
než rozborom jej mikrovýrezov 
a ich kartografovaním.
V základe tkvie
to, čo je ľahko pochopiteľné.
Petriho miska vedie k revolúcii
a nie naopak.
To, čo je poznateľné, je
nasledujúca malá jednotka.
Odtiaľ vychádzam, celkom
pomaly spájam tie najmenšie elementy
a tkám z nich veľkú všezahŕňajúcu sieť.
Sizyfovskú sieť.
Sieť, ktorá nebude nikdy hotová,
neustále vznikajú nové nepredvídateľné diery,
neustále sa premieňajú slučky určujúce štruktúru 
a pevnosť,
to, čo už raz bolo definované a platné, 
sa môže zajtra
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celkom úplne rozpadnúť,
a na tom mieste sa roztvorí trhlina,
ale veď to je na tom vlastne skvelé.
Pauza.
Nechcem žiaden pohľad zhora,
nechcem žiaden filozofický prehľad,
nechcem žiadne ucelené vysvetlenie súvislostí,
nenávidím systémy,
budem sa venovať výlučne fragmentu, 
nedokonalosti,
neúplnosti, zlomu, zvyšku, nepochopenému,
nánosu, rozpadu,
jednotlivej malej takmer ničote.
To je výzva.
To je život.
To je životná výzva. 
Nespoľahlivosť sveta.
Mlčanie. Helmut majstruje.
Obávam sa, že to nemusí byť jasné, 
že si to možno dokonca odporuje.
A neustále hrozí,
že sa znova niekde vynorí
systém.
Áno, odporujem si.
Mlčanie.
A to je na tom práve to skvelé.
Mlčanie.
V každom prípade nebudem taká ako ty.

Chce ho udrieť po zátylku, ale zastaví sa.

Ty šperkársky majster.
Mlčanie.
Okno stolička stena ruka
je všetko, čo viem povedať. 
Láska smrť zmysel
už povedať neviem.
Môžem to vysloviť.
Ale čo znamená „zmysel“.
Čo znamená „stolička“.
Pauza.
Prezident je jasne vo výhode.
Povie stolička, 
a vyhlásia štrajk.
Povie okno,
a odborár sa zabije.
Povie stena,
a 150 000 robotníkov neprepustia.
Stále sa niečo deje,
bezprostredne po slovách prezidenta
nasleduje bezprostredná reakcia.
Hoci mu vôbec nerozumieť.
Prezident niečo hovorí, 
a nikto mu nerozumie;
prezident niečo hovorí,
a nikto nevie, 
čo má svojimi slovami na mysli.

Alebo čo jeho slová
majú na mysli ním.
Ale niečo sa stane.
Zrazu.
Fenomén.
A pritom prezident
sám sebe nerozumie,
nerozumie tomu, čo hovorí.
Fenomén.
Prezident sám sebe nerozumie, 
ako mu máme rozumieť my.
Je mi ho ľúto,
ale závidím mu.
Nezrelosť, ktorú si
táto krajina sama zvolila.
Prezident analfabet,
futbalista, herec, popový spevák,
tak to môže ísť ďalej večne.
Polemizovať s tým je lacné,
smiať sa z toho nebezpečné.
Hlúpi sa považujú za hlúpych,
múdri sa považujú za hlúpych,
a v strede rastie megalománia.
Pauza.
Krajina upadá, 
ach, áno,
svet nič nezvláda, 
ach, áno,
ale ja som napriek tomu, 
ach, áno,
teraz som predsa len znova
celkom optimistická.
To si hovorím každý deň.
Možno to niekedy pomôže.
Však, Helmut.
Možno raz dôjde k nejakému zlomu,
keď budeme aj naďalej vytrvalo majstrovať.
Udrie ho po zátylku.
Môj muž je zlatnícky majster.
Majster šťastia.
Krásne SLOVNÉ SPOJENIE.
Krásne povolanie.
Šperkársky majster.
Úplne nezmyslená činnosť,
a možno jediná podstatná:
skrášľovať svet.
Pauza.
Draho-kam.
Nemusíme rozumieť svetu,
rozoberať ho,
nemusíme ani meniť jeho formu,
len k nemu niečo pridáme,
malý dodatok,
liečivú ozdobu,
čo urobí všetko príjemnejším.
Drahokam vám napovie ako a kam.
Spríjemnite si to.
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Žite KRAJŠIE.
Mlčanie.
Úprimne povedané, opovrhujem svojím 
mužom.
Neviem, čo si myslí.
Či si niečo myslí,
alebo či jeho ruky len predbiehajú jeho inštinkt,
keď formujú, používajú materiál tak, 
že sa stane poddajný,
a podmanivý,
a že si človek pri pohľade naň pomyslí,
och,
niečo také krásne som už dlho nevidel.
Každému asi napadne,
že prečo som si zobrala svojho muža,
keď sa s ním nerozprávam,
nerozprávam,
nehovorím,
nemôžem hovoriť.
Udrie ho po zátylku.
Lebo jeho ruky predbiehali jeho inštinkt,
okolo mňa a hore a dole a ďalej,
lebo ma hľadali,
moje mäso,
lebo ma používali tak, že som sa stala 
poddajnou,
a podmanivou,
a že si človek pri pohľade na mňa pomyslel,
och,
zamilovaná,
alebo dokonca, 
och, 
milovaná,
milovaná milovaná milovaná,
alebo dokonca,
och,
milujúca milovaná milovaná milujúca,
och och och.
Pauza.
To bolo kedysi.
Už je to dávno.
Udrie ho po zátylku.
A už sa to nedá vrátiť naspäť.
Udrie ho po zátylku.
Pocit, čo odišiel a navždy sa stratil
a nikdy a za žiadnych okolností a nikde
sa nedá znova nájsť, 
kde aj
kdeže.
Mlčanie.
Môžem povedať stolička
môžem povedať ruka
topánka noha
šálka
kniha
parazól
Mlčanie.

13. PANI HABERSATTOVÁ HĽADÁ  
NIEČO BEZPODMIENEČNÉ

Pred horizontom mora. Elisio sa prechádza 
s Absolutiným parazólom a kyticou kvetov hore-
dolu, obráti parazól, dá ho na vodu, položí doň 
kvety a nechá ho odplávať. Pani Habersattová sa 
naň pozerá.
PANI HABERSATTOVÁ Vyšetrovací sudca mi hovorí: 
teraz musíte splniť jednu podmienku. Spýtala som 
sa ho, čo to znamená. Povie, nechajte cudzích 
ľudí na pokoji, a nechajte na pokoji cudziu bolesť. 
Nájdite si nejaký pekný koníček. Žite svoj život. 
Pauza. Čo je vlastne môj život. Takže cudzí doň 
nepatria. Na to neodpovedal nič.
Mlčanie.
Mohlo to byť také jednoduché. Vidím ho blízko 
promenády v prístave. Stojí odo mňa asi len 
takto ďaleko. Na dĺžku dvoch ramien. Pauza. 
Napríklad by som mohla povedať, Vy určite nie 
ste odtiaľto – Pauza. Nie, takou hlúpou vetou by 
som všetko pokazila; no dobre, a on povie, Máte 
pravdu, pochádzam z juhu – a ja poviem, z juhu, 
to sa mi páči, to má taký cveng –  ... 
Pozreli by sme sa na seba. A potom, akoby 
náhodou poviem, iste ste tam nechali veľkú 
rodinu – ...
Pozrie sa na more, povie, nie, nemám žiadnu 
rodinu, celá moja rodina je mŕtva – ...
Pozriem sa na more, poviem –
Mohla by som mu povedať všetko, človeku, ktorý 
bol pre mňa ešte pred krátkym okamihom cudzí. 
O tom snívam.
Pauza.
Taký jednoduchý, taký jednoduchý by mohol byť 
život.
Pauza.
Nesplním žiadnu podmienku.
Mlčanie.
PANI HABERSATTOVÁ Vy určite nie ste odtiaľto.
ELISIO nahnevane sa na ňu pozerá 
a neodpovedá.
PANI HABERSATTOVÁ Odkiaľ pochádzate.
ELISIO pozerá preč, potom neurčitý posunok 
rukou smerom k horizontu. Mlčanie.
PANI HABERSATTOVÁ Aha. Pauza. Tak to je niečo 
iné.
Mlčanie.
PANI HABERSATTOVÁ Najďalej, kde som bola – 
zdôrazní – bolo na Helgolande. Pauza. Tam je 
jeden jediný dom. Okolo skala. Taká malá skala. 
Okolo voda. Pauza. Tam vlastne nie je veľmi čo 
robiť.
Mlčanie.
PANI HABERSATTOVÁ Prejsť sa okolo domu. Popri 
skale.

68



ELISIO Helgoland. Legoland. Svet hračiek. 
Stále nahnevane. Veľa ľudí sa zabije 
v Helgolegolande.
PANI HABERSATTOVÁ Niee. Myslím, že nie. Pauza. 
Tí skáču tu, z vežiaka samovrahov. Alebo si 
zapnú plyn. Alebo sa utopia. Pauza. Niekedy to 
veru inak nejde.
ELISIO Kdeže.
PANI HABERSATTOVÁ sa zasmeje.
ELISIO Kdeže kdeže.
PANI HABERSATTOVÁ sa zasmeje.
ELISIO Vždy to ide aj inak.
PANI HABERSATTOVÁ smeje sa. To ste veru šťastný 
človek. Šťastný človek z juhu.
ELISIO Čo vy o tom viete. Čo vy o tom viete. Čo 
vy viete o juhu. Obyvatelia Legolandu. S tými 
vašimi snami o domoch zo stavebnicových 
kociek na Helgolande a o mori. Čo vy o tom 
viete. Čo vy viete o smrti – 
PANI HABERSATTOVÁ smeje sa nervózne.
Mlčanie.
ELISIO Prečo sa smejete. Prečo sa smejete. Prečo 
sa mi vysmievate. Utiekol som, z juhu, z juhu, 
áno, všetci prídeme z juhu, kde je teplo a kde 
ľudia umierajú ako muchy, takže sa nemusia 
zabíjať sami. Na juhu sa z vás smejú, na juhu, 
tam sa z vás smejeme, smejeme sa z vás, a ja, ja 
tu ničomu nerozumiem – 
Pani Habersattová sa nemôže pohnúť z miesta. 
Mlčí, bezradná.
PANI HABERSATTOVÁ Neviem toho veľa o smrti.
Mlčanie. Trasie sa.
PANI HABERSATTOVÁ Už dlho som hrobom, 
prázdnym  hrobom na dvoch nohách. Bola som 
raz tehotná, čakala som chlapca. Už som mala 
preňho vybraté meno. Mal sa – mal sa ...skriví 
ústa... volať. Pauza. Ale zomrel, zomrel vnútri 
môjho tela. Krátko pred narodením. Musela 
som ho priviesť na svet mŕtveho, moje telo bolo 
jeho truhlou. Už je to dávno.
Mlčanie.
ELISIO Pred desiatimi dňami šla jedna žena do 
vody a utopila sa, tam oproti – zvýrazní. Videl 
som ju, chcel som ju zachrániť, ale môj priateľ 
mal strach. Obaja sme mali strach. Zbabelosť 
nás zadržala. Pauza. Mám jednu jej fotku 
z novín, a každú noc prichádza z vody. Ja mám 
nohy teplé, jej telo a vlasy sú modré.
Mlčanie.
PANI HABERSATTOVÁ Hovorím si, ktovie na čo to 
bolo dobré. Možno by robil hrozné veci, možno 
by bol zlodejom alebo, alebo dokonca vrahom – 
a, a ja by som bola matkou zločinca, celý život. 
Celý život by som s tým musela žiť a prosiť 
o odpustenie, zaňho. Pauza. A aj tak, aj tak by 
ma nenávidel. Je tak. Svet by ma nenávidel.

ELISIO Fadoul, môj kamarát, sa zaľúbil, do 
dievčaťa s hlbokými čiernymi očami. Oči má 
čierne, lebo jej čiernookí rodičia si mysleli, že 
sú Bohom.
Mlčanie.
PANI HABERSATTOVÁ Všetci by sme radi boli 
nevinní.
ELISIO A Fadoul potom našiel dvestotisíc 
eur, v igelitke, a zaplatil tomu dievčaťu 
operáciu čiernych očí; budú jej to robiť zajtra 
v nemocnici, a teraz si aj on myslí, že je 
všemocný. Zrazu je okolo mňa viac a viac 
Bohov. Dokonca môj kamarát je Boh. Len ja, 
ja som úplne normálny. A nemôžem proti tomu 
nič urobiť. Začne plakať.
PANI HABERSATTOVÁ váhavo k nemu podíde 
Prepáčte, ani som sa nepredstavila. Volám 
sa Habersattová. Pauza. Klára Habersattová. 
Mlčanie. A nikdy mi nikto nepovedal mama. 
A neexistuje ani nikto, kto by vedel moje meno 
a nežne by ma volal zdrobneninou. Pauza. A to 
je všetko, čo viem o smrti.
ELISIO Umm –
Umm –
Ummahat –
More vyplaví parazól a kvety na pláž.

14. A VŠETCI

Stojím tu takmer hodinu. Ja hodinu a pol. 
Konečne dotrepali policajného psychológa 
a naokolo urobili zátarasy. Že si musel vybrať 
akurát diaľničný most. Akurát most na diaľnici, 
akurát v dopravnej špičke. V strede dopravnej 
špičky. Chápeš to, chápeš to. Je to ženská. 
Chlap je to. Dojdem neskoro, už meškám tolko, 
že sa móžem rovno otočiť a ísť nazad domov, 
moj šéf si myslí, že mi šibe. Drbnutá ženská, 
megadrbnutá ženská, jak na to vóbec došla. 
Chlap je to. A toho psychoša nepustí bližšie 
jak na päť, šesť metrov. No ale mala by. Chlap 
je to. Kukni sa okolo seba, človeče, veď to je, 
teda minimálne, z troch smerov, na kilometre 
aút, a keby v každom sedel len jeden človek, 
tak to je, poviem ti, určite tak deväť-, desaťtisíc 
ľudí, ktorí majú dodrbaný deň kvôli dákemu 
chorému mozgu. To už nestíham. Zabudni. 
Zabudni na to. A to som akurát dnes chcel ísť 
po starej ceste, fakt, akurát dnes, by som odbočil 
na výjazd, ale neskoro, a teraz toto hovno. 
Keby už konečne skočila. Chlap je to. Skoč 
už. Šak asi ani nechce. Stavím sa, že nechce. 
Okej, stavím sa o desať euráčov. Keď chceš 
skočiť, skoč. Ty aj tak nikomu chýbať nebudeš. 
Asociálne hovado. To nemohla ísť do lesa a si 
nájsť dáky strom s hrubým konárom, čo by jej 
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urobil službu. Nee, chce, aby ju šeci videli. Ju 
musí ten policajný psychoš pozbierať z mosta 
v zamatových rukavičkách. Tá chce asi dačo iné. 
Je to taká suchotina hnilá, že musí použiť riadne 
tvrdé prostriedky, aby ju dakto aspoň trochu 
pohladkal. Alebo jeho, pochopíte konečne, že to 
móže byť chlap. To sa musí predvádzať, že chce 
umreť. Samovražedný exhibicionista. Vzrušuje 
ho to. Odstreľte ho. Proste ho odstreľte, nech 
už padne z toho skurveného mosta. Ešte ho 
odvezú odtiaľ vrtuľníkom. Nás vydiera s tou 
svojou smrťou, debil. Hodiť sa pod vlak by 
bolo sociálne únosnejšie, by mal tak hodinku 
meškanie, kým by celé to svinstvo zoškrabali 
z koľajníc, a ide sa ďalej. Toto tu je fakt teda 
najdrzejšia varianta. Šak on vóbec nechce 
umreť. Šak to na ňom vidno. Šak veď on vóbec 
nechce umreť. Keď ešte bude dlhšie čakať, 
idem tam a vlastnoručne mu rozbijem hubu. 
Nech má, čo chce. Toto móže trvať ešte hodiny. 
Hodiny.
No tak už drbni dole, pome, šecia dajme, raz, 
dva, tri – sko-čiť, sko-čiť, sko-čiť – 

15. SVETLO

Absolutina šatňa v Modrej planéte. Absolut 
je pred zrkadlom, na druhej strane zrkadla je 
Elisio.
ABSOLUT Fadoul teda hovorí, dám ti peniaze na 
operáciu. Peniaze z igelitky. Z Božej igelitky. 
Zoslal tie peniaze, aby si mohla vidieť. Ja na 
to poviem, že Boh možno neposlal igelitku 
s nejakým úmyslom, ale ju neúmyselne stratil 
a chcel by ju naspäť. Hľadá ju. Možno tá igelitka 
bola určená pre niekoho iného, ako to môžeš 
vedieť. Možno bude niekto iný bez tej igelitky 
veľmi nešťastný. Fadoul hovorí, že keby to tak 
bolo, tak by sa Boh u nás ohlásil. Je to znamenie, 
znamenie z Božej autobusovej zastávky. 
ELISIO Chcel som, aby tie obrazy zmizli. Aby 
zmizli formy, postavy, zvieratá a ľudia a farby. 
Chcel som, aby zmizli zrkadlá. Aby zmizli 
rieky, jazerá, moria, ľady, ľadovce, dažďové 
kaluže. Lebo sedím v cele; v nekončiacej noci 
môjho kontinentu, v temnote cely, čiernota 
nepreniknuteľná ako čiernota. Pauza. Keď bude 
vonku deň, musíš zdvihnúť hlavu, vystrieť ju 
hore, kde sa na tenkom plechu, ktorý je však 
nedosiahnuteľne vysoko, odrážajú biele bodky 
od slnka. Pauza. Svetelné šípy do tvojich očí, 
ktoré zosilňujú bolesť tmy.
ABSOLUT Dlho som nerozmýšľala. Neverím, 
že Boh existuje, neverím na znamenia, ani na 
osud. Verím vo vedu. A v ľudskú vôľu. Nič viac 
neexistuje. Ľudia mi oči zobrali a ľudia mi ich 
môžu vrátiť. To je to, v čo verím. 

ELISIO Postupne som dokázal cítiť steny, ktoré tú 
čiernotu držali pokope. Zem ma upokojila, keď 
som sa na ňu vystrel a zavrel oči, aby som si bez 
násilia od noci vynútil mikrospánok. A stena 
mi ponúkla svoj chrbát, keď som sa pri nej 
prikrčil ľahkým, len ľahkým pohybom, možno 
napodobujúc mávnutie vtáčích krídel. Horúčava 
s tichým bzukotom presakovala do čiernoty. 
Pauza. A ja som začal škrabať do jednej z tehál.
ABSOLUT A nebo, hviezdne nebo nado mnou, 
ktoré som nikdy nevidela, s tým nemá nič 
spoločné. Pauza. Tak som teda zobrala peniaze, 
ďakujem Fadoulovi, nemám žiadne škrupule. 
A potom som pozvala Elisia a Fadoula do 
Modrej planéty, aby som im zatancovala.
Poslednýkrát.
ELISIO Pokúšal som sa vyškriabať viacero dier, 
oboma rukami, jednou rukou, prstami, prstom, 
nechtami, nechtom jedného prsta, jedným 
nechtom jedným nechtom jedným nechtom 
škrabal po hlinenej stene kovovej od vlhkosti, 
škrabal rýpal škrabal jedným nechtom, až kým 
som sa nedostal na svetlo, až kým som zo steny 
nevydriapal nevyškrabal nevyrýpal slnečný lúč, 
a ten vyrástol v lesknúci sa prst, svetelný prst 
rastie teraz zo steny môjho žalára, a leskne sa, 
keď zavriem oči, jeho obraz sa chveje, chveje sa 
za mojimi viečkami –
Dlhé mlčanie.
Chcem, aby tie obrazy zmizli. Aby zmizli formy, 
postavy, zvieratá a ľudia a farby. Chcem, aby 
zmizli zrkadlá. Ad inf.

16. SPOZNAŤ 

U Franza a Rosy. Pani Zuckerovej medzitým 
amputovali ľavé predkolenie až nad koleno. 
Sedí v kolieskovom kresle a spí poobedňajším 
spánkom. Pani Habersattová a Elisio; posledný 
menovaný má pri sebe parazól, ktorý neskôr 
zabudne v kúte.

Navštívili už štyri pohrebníctva a vysvetlili 
svoj prípad, ale bezvýsledne. Teraz to chcú 
vyskúšať piaty- a poslednýkrát, a tak Elisio 
a Pani Habersattová stoja v jedno neskoré 
popoludnie v malej izbičke a Elisio pomaly 
vyťahuje medzičasom už dosť poškodenú 
fotku utopenej ženy z vnútorného vrecka 
svojej jedinej vetrovky, kde tú fotku uchováva 
medzi dvomi presne vystrihnutými kartónmi, 
a povie: Poznáte túto ženu? Franz preštuduje 
fotku ochotne a dôkladne, potrasie hlavou, 
podá ju Elisiovi naspäť, pohybom ruky si ju 
znova vypýta, aby si ju pozrel ešte raz, pridrží 
si ju tesne pred tvárou, potom na vzdialenosť 
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ruky a nakoniec prikývne. Bezchybne čistým 
ukazovákom opatrne ukáže na fotku bez toho, 
aby sa jej dotkol, a povie: V ten deň, keď som 
začal u Bergera, ležala v chladiarni. Priviezli 
ju z patológie, mŕtvolu z vody. Že vraj sa 
utopila blízko prístavu, kde je plytký breh plný 
kameňov. Elisio chvíľu mlčí a povie: Videl som 
ju, videl som ju, ako vchádza do vody. Obaja 
muži sa na seba pozerajú. Pani Habersattová 
teraz musí vysvetliť, prečo prišla spolu s Elisiom, 
ale v ústach má vyschnuté. Elisio povie: Táto 
pani by chcela, aby som si ju adoptoval ako 
matku, ale to je iný príbeh. Pani Habersattová 
nechce vzbudiť trápny dojem: Myslí si, že keď 
zistí, kto bola tá žena a zistí dôvod jej smrti, že 
či bol dobrovoľný, tak potom opäť bude môcť 
v noci spať, hoci jeho vina ostane. Nezachránil 
ju totižto. Franz tomu rozumie, rád by pomohol, 
pozná príbehy všetkých svojich mŕtvych, 
vyzradil by aj príbeh tejto ženy, aby urobil 
život niekoho iného ľahším, ale: Spomínam 
si na tú ženu, kvôli jej červeným vlasom, ale 
ja som ju neupravoval. Len som ju tam videl 
ležať, nahú, na nosidlách, pripravenú na 
naolejovanie a skrášlenie, hoci v jej prípade to 
nebolo potrebné, lebo síce ju priniesli z vody 
a jej telo bolo ťažké, ale ostala stále peknou 
ženou s jemnou, modrou pokožkou a zavretými 
viečkami, a prsia a nohy jej padali do strán. 
Nikto sa neohlásil, žiadni príbuzní, žiadni 
priatelia. A ja, ja som sa jej ani jedenkrát 
nedotkol. Teraz, keď o nej niečo viem, keď 
viem, že existujú dvaja ľudia, ktorí ju hľadajú, 
je mi to ľúto. Smútok v Elisiovej tvári nemôžu 
vidieť, lebo Elisio je príliš zaťato zapletený do 
tohto prípadu, povie: Neviete aspoň jej meno. 
A Franz znova musí zavrtieť hlavou. Pani 
Habersattová neunesie bremeno skutočností 
a zvalí sa na posteľ, z jej úst sa vyderie krátky 
vzdych. Franz povie: Je to neznáma žena 
a bola pochovaná v spoločnom hrobe, za ktorý 
platí mesto. Teraz viete všetko, čo viem. Elisio 
mlčky pozerá na fotku a myslí na temnotu, 
ktorá sa pomaly plazí dnu a na prichádzajúcu 
noc, a na to, že nemá menej otázok ako 
včera. Pani Zuckerová sa prebudí zo svojho 
popoludňajšieho šlofíka a strhne sa: Odkedy 
máme návštevu. Nekvapkali mi náhodu sliny 
z úst. Za to nemôžem, to je diabetes. Pani 
Habersattová k nej podíde a tíšivo ju chytí za 
ruku, Pani Zuckerová je zmätená: Začínam 
blázniť, kto sú tí ľudia. Azda som nemala 
infarkt, neviem si na nich spomenúť. Franz 
povie: Poslal ich môj šéf, chceli informácie 
o jednej mŕtvej. Pani Zuckerová: Ach tak, 
no môj zať ich prináša všetky domov, ukáže 
na urny, prosím, obslúžte sa. A aby na hostí 

nespravila nejaký zlý dojem, dodá: Viete, 
vždy som bola komunistka, ale teraz mám 
diabetes a už len jednu nohu a tento chlapík 
tu sa zdráha dostať moju dcéru do druhého 
stavu. Nemáte náhodou voľné miestečko vo 
vašom spolužití. Pani Habersattová sa odhodlá 
k radikálnemu rezu: Ja nemám žiadne deti, 
žiaľ, a on ma tiež nechce, mám vás odviezť na 
prechádzku. Posunie kolieskové kreslo pani 
Zuckerovej trochu na vzduch. Pani Zuckerová 
volá: Prosím, rovno mi skontrolujte hladinu 
cukru v krvi, v každom momente môžem 
upadnúť do kómy. Rosa vojde do izby, v tvári 
sa jej zračí plachý otáznik. Elisio verí, že došlo 
k zámene, je zmätený, kto si z neho takto strieľa, 
urobí pohyb, akoby chcel ujsť, nezmôže sa na 
slovo, len uprene pozerá na Rosu, a vie, že to 
má ďaleko od zdvorilosti. Franz, aby prerušil 
zvláštne mlčanie a aby odpovedal Rose na 
nevyslovenú otázku, povie: Tuto tento pán 
hľadá jednu ženu. Naznačí Elisiovi, aby ukázal 
fotku, Rosa ju vezme a pozrie sa na ňu. Rosa: 
Ale veď to som ja! Elisiove ústa vydajú čudný 
zvuk, také tss alebo kchch, zatiaľ čo plecami 
trhne dohora a pokývne hlavou. Ale Franz 
ostane pokojný: Niee, tá sa zabila, ležala v prvý 
deň v chladiarni, keď som prišiel k Bergerovi, 
tú vôbec nemôžeš poznať. A predsa, Rosa 
vyzerá ako tá mŕtva, a mŕtva by mohla vyzerať 
ako Rosa; Rosa sa dotkne svojho krku, Rosa 
skúša, či ešte môže hovoriť, Rosa môže hovoriť, 
Rosa povie: Zabila. Povie to tak, akoby to ešte 
niekto musel dokázať, akoby to ešte nebolo 
isté, ale Franz má jasno: Áno, skočila do vody, 
v prístave. Franz doma o týchto veciach nerád 
hovorí, chce, aby mu mŕtvi patrili, a Elisio už 
vôbec nič nepovie. Elisio je jeden tlkot srdca. 
A Rosa musí ešte raz konštatovať: Ale ona 
vyzerá ako ja! Franz jej pohľad neopätuje a ona 
sa pozrie na Elisia, ktorého nepozná a nikdy 
ho nevidela, a o ktorom nevie, ako prišiel k jej 
fotke: Ale veď to som ja! Nasmeruje naňho 
fotku, otázku, výčitku, obvinenie, pririeknutie 
viny, rozsudok; rozsudok, na ktorý po celý čas 
čakal, a v ktorý dokonca dúfal, a Elisio vezme 
fotku a povie: Áno, to ste vy.

17. ELLA III

Helmut, Ellin muž, má na oku zlatnícku lupu 
a je zahĺbený do výroby niečoho veľmi malého, 
čo drží v rukách. V televízii beží príhovor 
PREZIDENTA, Ella sa pozerá a zvuk je 
vypnutý. 
ELLA Vyrába klenoty
deň za dňom, gram za gramom.
Prstene.
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Už roky vyrába len
prstene.
Kto by chcel všetky tie prstene, 
beznádejné kruhy bez konca a začiatku
a najmä bez východu.
Neviem.
Už nič.
Prstene.
Z lacného niklu, z mosadze z medi z plastu 
z platiny
zo striebra zo zlata, s kamienkom a bez neho, 
dokola bohato zdobené
okolo seba obtočené alebo celkom hladké 
kovové kruhy
bez všetkého, 
a tak ďalej,
niekedy do seba spojí dva
ako články reťaze,
akoby dúfal, 
že sa stane nejaké kúzlo jedného dňa,
ktoré oboch uväznených jedného dňa,
od seba navzájom oslobodí jedného dňa,
ale môj milý, jedného dňa
to budeme musieť urobiť sami,
lebo nás, neveriacich nespasí žiadne
zaklínadlo.
Chce ho udrieť po zátylku, ale zastaví sa; 
namiesto toho nežné gestá.
Ty mi nechceš ublížiť.
Ale robíš to.
Holý fakt, 
že existuješ,
ty klenot,
ma takmer zabije.
Mlčanie.
Z mojej knihy
„Nespoľahlivosť sveta“, citujem:
„Pre udalosti okolo nás, pre náš život, pre to, čo 
sa deje na svete, sa usilujeme nájsť vysvetlenie 
ex post v nádeji, že by sme mohli ovplyvniť 
budúcnosť, ak by sme vopred použili tie isté 
zákonite pôsobiace pravidlá. Ale v skutočnosti 
toto kauzálne spojenie existuje až dodatočne, 
a nikto, ani my, ani žiaden Boh a dokonca ani 
sama príroda, nevlastní vedomosti o tom, kam 
sa bude uberať vývoj nás všetkých. Rovnako 
dobre si môžeme hodiť kockami.“ Pauza.
Ničomu nerozumie,
prezident.
Neexistuje osud
okrem toho, čo si sami určujeme.
Ale keďže nemôžeme vedieť, 
ktorým smerom ho určujeme,
sme slepí
voči samým sebe,
však, Helmut.
Nežné gestá.

No spätne
si radi všetko vysvetľujeme
svojou slobodnou vôľou,
aby sme sa nemuseli cítiť ako zvieratá,
však, Helmut.
Udrie ho po zátylku.
Malé kroky a tie veľké.
Ty, ktorý robíš manuálne,
s tvojím každodenným praktickým nazeraním 
na príčinu a dôsledok.
Keď je kov príliš horúci, 
vyšmykne sa ti.
Už som ti dnes povedala,
ako ťa nenávidím.
Chce ho udrieť po zátylku, ale zastaví sa; 
namiesto toho nežné gestá.
Spokojná.
Spokojná nie som nikdy.
To by odporovalo môjmu pracovnému étosu.
Spokojnosť by dokonca poprela moju 
existenciu,
alebo by ju zbavila akejkoľvek podstaty,
a keďže existujem, len pokiaľ som prácou – 
čo to hovorím, čo to hovorím,
čo si to myslím,
pracujem, teda som.
Mlčanie.
Ešte nič nie je pre mňa stratené.
Začnem zase od začiatku,
ešte raz,
ešte raz začať od začiatku,
pri 
A.
Ešte raz pohnúť riťou,
čo najviac sexy, 
rozumie sa.
A
ako 
A
ako
absolútny pôvab.
Mlčanie.
Absolútny pôvab
teda čo ja viem
k absolútnemu pôvabu mi už nič nenapadá
v mojom veku
absolútny pôvab pôsobí veru staro
Pauza.
Ach absolútna bieda ach tak
ach absolútne všetko ach odvaha
ach všetko moje
ach Helmut
ach odvaha
odvaha
och bolí
och absolútny bôľ bolí a mne chýba odvaha
ale dobre je ale dobre je
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Pauza.
no áno
ach-och a bum-bác
Mlčanie.
Ach Helmut
tvoj absolútny pôvab
odhaľuje moju absolútnu biedu
s bôľom nevidím
ani jed ani jas
Mlčanie.
zúfalé
to všetko je
Mlčanie. Udiera Helmuta tak dlho po zátylku, 
až ten klesne vpred na stôl, krváca, mŕtvy.

18. NESPOĽAHLIVOSŤ SVETA

Absolut, Fadoul, Elisio, Pani Habersattová 
a Pani Zuckerová. Nejaký čas po Absolutinej 
operácii. V ich strede peniaze. 
FADOUL A.
PANI HABERSATTOVÁ A.
ELISIO A.
PANI ZUCKEROVÁ Veď ju nechajte na pokoji.
ABSOLUT Nič. Absolútne nič. Ha. Ha.
PANI ZUCKEROVÁ Ale veď ju nechajte na pokoji.
ABSOLUT Vidím –
FADOUL Áno –
PANI HABERSATTOVÁ Áno –
ELISIO Áno – 
ABSOLUT Vidím zvuky. Počujem, čo by som mala 
vidieť. Tak to bolí.
FADOUL Potrebuje to čas. Môže to trvať. Musíš 
robiť cvičenia.
Mlčanie.
FADOUL Dokonca ešte niečo zostalo.
ELISIO Božie peniaze.
PANI ZUCKEROVÁ Ešte niekto nejakú operáciu.
FADOUL Ešte niekto s nesplneným prianím.
ELISIO Áno, ako sa staneme legálni. Ako sa stanú 
mŕtvi živými.
FADOUL No tak, prestaň už. Prestaň s tým už. 
Choď domov.
ELISIO Kam domov. Do vežiaka. A potom. Potom 
skočiť zo strechy?
PANI HABESATTOVÁ Obrovský šváb mu kvočí na 
pečeni a oplakáva svet. 
ELISIO Prečo som zatrpknutý. Prečo.
Otáča sa pred Absolutinou tvárou, ktorá si nič 
nevšimne.
ELISIO A.
FADOUL A.
PANI HABERSATTOVÁ A.
ABSOLUT Čo je.
PANI ZUCKEROVÁ Ešte stále nič.
ELISIO Teraz to viete. Nezmyselné trápenie. 
Nádej, ktorá sa usilovala celkom zbytočne.

FADOUL Môže to trvať. Oči si najskôr musia 
zvyknúť.
PANI HABERSATTOVÁ Mozog si najskôr musí 
zvyknúť.
PANI ZUCKEROVÁ Celý človek si musí zvyknúť. 
Aj ja niekedy vstanem, stojím na dvoch 
nohách, zrazu sa zvalím a potom si spomeniem 
–
ABSOLUT Fadoulovi Je mi zle. Je mi nevoľno. 
V hlave mi rastie mravenisko. Hojdá sa to so 
mnou ako na lodi, vidím rozmazané kruhy 
a svetlé fľaky a občas niečo, čo by mohla byť 
farba, ale nemá to žiaden obrys. A neviem 
rozoznať ani teba, ani Elisia.
FADOUL Ja ti aj poviem prečo. Presne ti poviem 
prečo.
PANI ZUCKEROVÁ Kedysi ma obdarili očami 
dravého vtáka, ostrými ako britva, priezračnými 
ako horský potok a žiarivými ako krištáľ na 
slnku. Ale zrak mi postupne slabne, ako keď sa 
v čaji rozpúšťa kocka cukru. Áno, áno, cukor. 
Pauza. Keby som bola orlica –
ABSOLUT Mozog si už nezvykne.
ELISIO Daj mu čas.
PANI HABERSATTOVÁ Trpezlivosť a cvičenie. 
Musíte robiť cvičenia. To má Fadoul pravdu.
Pauza.
FADOUL Čo urobíme s peniazmi.
Mlčanie.
ELISIO To sú tvoje peniaze, Fadoul. Nikto z nás 
ich nechce.
PANI HABERSATTOVÁ Na vašom mieste by som si 
ich uložila.
FADOUL Pre koho. Dokedy.
PANI ZUCKEROVÁ Načo sporiť, prehýrte ich, 
dokým ešte máte dve nohy a nemáte starosti.
Mlčanie.
FADOUL Absolut Nezlepšuje sa to, lebo nemáš 
žiadnu vieru. Si neveriaca, a Boh pre teba 
neznamená ani hovno. Veríš lekárom a vede, 
ale nie Božej moci, a preto pre teba nemôže nič 
urobiť, a je to len tvoja vina.
ELISIO A čo si čakal, zázrak.
FADOUL Nie, žiaden zázrak, žiaden prekliaty 
zázrak, hoci aj ten môže Boh spôsobiť, lebo 
on môže spôsobiť všetko, ale vy sa z neho 
vysmievate, preto na vás nezošle žiadne 
šťastie; prečo mne zoslal igelitku, prečo mne? 
Zo všetkých ilegálnych a malomocných 
a nehodných a bezdomovcov práve mne,  
už ste sa nad tým zamysleli?
ELISIO Možno preto, lebo si svätý, Fadoul? 
Možno preto, lebo si nikdy neurobil nič 
nesprávne? Možno preto, lebo prizerať sa, ako 
sa nejaká žena topí a nepošpiniť si ani jeden 
zo svojich božích prstov, bolo šľachetným 
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skutkom? Takže tá vydrbaná igelitka je vlastne 
vydrbaná odmena?
FADOUL ukáže, že sa vie ovládať Očakávam, 
že sa bude modliť a spolupracovať, nie zázrak, 
žiaden zázrak, očakávam len, že sa trochu 
pomodlí a bude kooperovať –
PANI ZUCKEROVÁ Milý pán Fadoul, presne to stále 
hovorím svojej fantómovej bolesti: prosím, milá 
fantómová bolesť, kooperuj so zvyškom môjho 
tela a zmizni konečne.
FADOUL Pochopil som, pochopil som. Zbalí 
peniaze do igelitky. Čo chcete, aby som pre 
vás ešte urobil. Dám vám darčeky, dám vám 
peniaze, otvorím vám svet. Prinesiem svetlo. 
Len mi musíte povedať, čo chcete, veriť mi a byť 
trpezliví – Pauza. Absolut, trochu námahy, 
trochu námahy, kvôli mne – prosím.
ABSOLUT Zvuky, Fadoul. Pestré a svetlé kruhy. 
Inak nič.
FADOUL Nechceš alebo nemôžeš! Uviď! Uviď!
ABSOLUT Nie, Fadoul, nechaj ma – nevidím ťa, 
nevidím ťa.
FADOUL Je to tu teda dobrá zábava. Vy neverci, 
zbabelci, čo vás nádej navždy opustila – Ale 
ja, ja mám radosť. Ja mám takú radosť. Totižto 
vďaka tým peniazom mám radosť. Dokonca 
som vďaka tým peniazom šťastný. Aj bez vás. 
Vezme peniaze a ide.
Mlčanie.
ABSOLUT Keby sa každému z vás malo splniť 
jedno prianie, tu a teraz, o čo by ste prosili?
PANI ZUCKEROVÁ Keby som bola pumpárkou –
PANI HABERSATTOVÁ  Ja by som rada – Ja by som 
rada –
Mlčanie.
PANI HABERSATTOVÁ Ja by som bola rada 
strážkyňou pojazdnej knižnice. Mala by som 
len čerstvo vytlačené knihy s novými stranami, 
ktoré by som inhalovala v spánku. Zobrala 
by som každého stopára, ktorý by sa mi páčil. 
Musel by mi predčítavať, a keby sa mi jeho hlas 
zunoval, vyložila by som ho pri okraji cesty. 
Už by som nebola taká oddaná, nikdy viac... 
Myslela by som na seba, zabudla by som na 
mladosť. Bola by som – sťahovavým vtákom.
PANI ZUCKEROVÁ Keby som bola pumpárkou 
– Nesmejte sa mi. Mám rada pach benzínu. 
Sedela by som niekde v ďalekej krajine vedľa 
svojho čerpadla a vysnívala si autá, ktoré by 
išli okolo. – Niektorým by som za stierače dala 
krátky, bohapustý leták. Zásobujem palivom 
a nebezpečenstvom ohňa. A z času na čas by 
som po ulici poodišla sto metrov alebo išla do 
najbližšieho poľa alebo na kopec, v každom 
prípade dostatočne ďaleko, zapáliť si cigaretu. 
V úplnom pokoji.
Mlčanie.

Ale raz, keď by prišiel môj čas, prisunula by som 
k čerpadlu posteľ, do veľkej kaluže benzínu; 
zapálila by som si cigaretu a upadla do kómy, 
a potom by došlo k obrovskej cukrovej explózii 
– 
Mlčanie.
ELISIO Absolut?
ABSOLUT Ja – ja by som sa vrátila naspäť do 
Modrej planéty. Do jej dokonalého sveta, 
červeno-zlatého svetla a výparov mužov, ktorí 
prichádzajú z práce a vlasy si na okamih 
očesali namokro a pod pazuchami sa umyli 
rozmarínovým mydlom. Znova by som 
tancovala. Čo iné by som mala robiť.
Mlčanie.
ELISIO Ja –
Ja by som bol rád plavčíkom.

19. PRED HORIZONTOM MORA II

Rosa sa prechádza pred horizontom mora, 
pod parazólom. Pri okraji vody prejde hore- 
-dolu, len raz. Odloží parazól, ale nezloží ho, 
vietor ho odveje do vody a vlny ho odnesú 
preč. Pomaly sa vyzlečie, starostlivo poskladá 
jednotlivé časti oblečenia na kôpku, akoby 
ich chcela dať do skrine. Jej pohyby sú plynulé 
a koncentrované. Kôpku nechá za sebou. Ide 
v ústrety budúcnosti.
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„VŠETCI BY SME  
RADI BOLI NEVINNÍ.“



Produkty si môžete zakúpiť 
v ELESKO wine park, 

Partizánska 2275, Modra. 

V prípade záujmu môžete 
kontaktovať aj našich 

obchodných zástupcov: 
tel. č.: +421 911 819 500 

e-mailom: obchod@elesko.sk
www.elesko.sk
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