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I. dějství 

(Na scéně byt – garsonka. Uprostřed sedí v křesle mladá, ale velmi „nepohledná“ žena v 

dlouhé sukni + další oblečení. Vpravo v houpacím křesle zanedbaný muž. Občas se lehce, 

poněkud vrávoravě zhoupne. To když udělá nějaký pohyb. Třeba, když si nalévá do sklenice 

alkohol, nebo když se napije. Protože pije a je snad i notně opilý.) 

 HENRIETA:  Celý svůj dosavadní život jsem vlastně šťastná, doktore. Myslím, že si 

ani nemám na co stěžovat. Prožila jsem si už spoustu krásných chvil. 

Třeba… (Pauza.) Neměl byste tolik pít, doktore. Vy si pořád myslíte, 

že vás život poznamenal, ale vůbec nechápu, proč byste o tom měl 

neustále přemýšlet. Je tady přece tolik jiných radostí. Drobných, ale 

radostí. Tak třeba to dnešní nedělní odpoledne. Sedíme si tady, vy a já. 

Vy si pochutnáváte na své slivovici, já si přemýšlím o krásách světa, o 

tom, co všechno by mi svět mohl a co mi může poskytnout. A víte, že 

mi ten rozdíl ani trochu nevadí? Vždyť je přece nad slunce jasné, že by 

se člověk vždycky měl spokojit s tím, co má, a neusilovat o něco, čeho 

nemůže dosáhnout, a co ho proto dělá nešťastným. To nedělní 

odpoledne. Leckomu by se mohlo zdát, že se pekelně vleče. To je ale 

pouze jedna velká iluze. Protože by se taky mohlo stát, že by příšerně 

uteklo, že by příšerně utekl celý život v nějaké aktivitě, nebo něčem 

podobném, a na jeho konci by bylo úplně totéž, jako na konci života 

bez aktivit. Možná by byl snad ještě větší pocit zklamání. Tolik toho 

člověk udělal a prožil, a přesto je na tom úplně stejně, jako ten, který 

nevykonal a neprožil nic. To musí být nepříjemný pocit, doktore. 

 DOKTOR:  Vždycky jste byla hodné děvče, Henrieto. Vždycky jsem vás obdivoval 

pro vaši duševní vyrovnanost. Já jsem bohužel úplně jiný. Já sebe 

bohužel musím vnímat jako trosku. Mám to bohužel nejspíš v povaze. 

 HENRIETA:  Nikdy jsem svá životní neštěstí nevnímala příliš tragicky. Kolikrát jsem 

se lekla, že jsem trochu lehkovážná, ale pak jsem vždycky zjistila, že to 

žádná lehkovážnost není, že je to obrovské smíření a soucit se světem. 

Podívejte! Na krmítku se nám objevila sýkorka. Jsem vždycky tak ráda, 

když mé krmítko nasytí nějakého toho ptáčka. (Vstane a jde k oknu. 

Lehce pokulhává.) No neboj se mě, ptáčku zpěváčku. (Upadne jí nožní 

protéza. Stojí na jedné noze.) Víte, doktore, někdy mám ovšem 

pochybnosti o našem státním zřízení. Socialismu. Pochybnosti o Straně. 

Proslýchá se, že s ní není něco v pořádku. Jsou prý i takoví, co tvrdí, že 

socialismus je řádem nesvobodným a nespravedlivým. Říká se jim 

opozice. Takové divné slovo, opozice. Kdo to jakživ slyšel? Právě 

nedávno za mnou přišel domovník s nějakou peticí. Byla namířena 

právě proti nim. Proti tomu jejich pamfletu. Jak se to jenom jmenovalo? 

I v novinách o tom psali. 

 DOKTOR:(šeptá)  Myslíte Několik vět? 

 HENRIETA:  Ano, to je ono. Domovník říkal, že chtějí rozvrátit náš stát. Že jsou to 

kriminální živly. A asi má pravdu. Mně to o té svobodě přijde jako 

úplný nesmysl. Já si přece vůbec nesvobodná nepřipadám. Jdu si, kam 

chci. Říkám si, co chci. Chleba stojí pět korun, máslo deset, rohlík 

čtyřicet halířů. A víte, kolik stojí chleba třeba v západním Německu? 

Marku padesát. A to je, jak domovník říkal, v přepočtu na naše patnáct 

korun. Patnáct korun. Tomu se říká útlak. Představte si, že já bych si se 



svým invalidním důchodem patnáct set korun měsíčně musela kupovat 

chleba za patnáct korun. A byt bych si tam z toho vůbec nezaplatila. 

Tak jsem mu tu jeho petici podepsala. Stejně se ale o naše zřízení trochu 

bojím. Víte, když už náš průmysl neumí vyrobit ani spolehlivou nožní 

protézu... 

 DOKTOR (chytí se za hlavu): Mlčte, prosím vás, Henrieto! (Uklidní se.) Moc o věcech 

přemýšlíte. Já na Komunistické straně nevidím vůbec nic špatného. 

 HENRIETA:  Já přece taky ne. Vždyť takové možnosti, jaké nám dává socialismus, v 

kapitalismu určitě nemají. Právo na práci. Právo na vzdělání. Právo na 

lékařskou péči. A to všechno úplně bezplatně. Vždyť se postaral o mé 

krásné dětství, na které teď můžu aspoň vzpomínat. A ty vzpomínky mě 

docela uspokojují, protože vím, že můj život prošel už mnoha šťastnými 

chvílemi. Třeba… (Pauza.) Třeba si vzpomínám, jak jsem byla s otcem 

v prvomájovém průvodu. Taková sláva. Smála jsem se. Byla jsem 

šťastná. Mávala jsem ze všech sil. Vzduch byl prosycen šustěním 

mávátek. A já křičela z plných plic: „Ať žije první máj! Hurá!“ 

 DOKTOR:  Ano, takové chvíle se v paměti dítěte uchovají dlouhou dobu. 

Prvomájové demonstrace, vojenské přehlídky. To jsou krásné věci. 

Jenom jedno jim nedokážu odpustit. Že mě zbavili mé lékařské praxe, 

přestože jste se mě tak upřímně zastávala. 

 HENRIETA:  A zastala bych se vás znovu, doktore. Každý občas v životě uděláme 

nějakou tu chybu. Bohužel za ně musíme ještě pořád platit. Vy 

například teď musíte pracovat v kotelně. Ale brzy se to změní, jak 

všichni říkají. Brzy přejdeme do rozvinutější fáze. A i společnost se 

brzy naučí odpouštět a být laskavá. Vždyť já sama se už cítím být skoro 

vyspělá k tomuhle přechodu. Když se například můj otec zabil v autě, 

byla to pro mě opravdu rána, ale odpustila jsem mu. Lidi prostě dělají 

chyby. 

 DOKTOR:  Byly to krásné časy, kdy jsem byl skoro vaším rodinným lékařem. Váš 

otec mě důvěrně znal, vaše matka mě důvěrně znala, vy jste mě měla 

ráda... 

 HENRIETA (dotčeně šermuje protézou): Ale co to říkáte, doktore?! Já vás přece mám pořád 

ráda! 

 DOKTOR:  Někdy si říkám, proč tomu tak je. Správně byste mě měla nenávidět. 

Měla byste každý den mého života proměňovat v peklo. A taky 

proměňujete. Já vím, že neúmyslně, Henrieto. Ale už fakt, že vás, živou 

výčitku svědomí, mám pořád na očích... 

 HENRIETA:  Doktore, vždycky jsem věděla, že žít tady, v jednom bytě se mnou, musí 

být pro vás těžké. Ale vždycky jsem si říkala, že víte, co děláte. Nikdy 

jsem vás kvůli ničemu neobviňovala a nikdy vám nebudu mít nic za zlé. 

 DOKTOR:  Já vím, Henrieto, ale nemůžu odejít. Po tom, co vaše matka vykrvácela 

při úrazu na pásové pile, vás přece nemůžu opustit. Jsem teď už 

poslední, kdo vám zůstal. 

 HENRIETA:  Máte pravdu, má matka byla žena z lidu. In memoriam vyznamenaná 

Řádem socialistické práce. I když se vyskytly hlasy, že si úraz zavinila 



sama. Taková pila má být ale přece bezpečná. (Šeptá.) Víte, doktore, že 

jsem se nedávno doslechla, že tam... 

 DOKTOR:  Kde? 

 HENRIETA:  No tam. 

 DOKTOR:  Myslíte tam? V Moskvě? 

 HENRIETA:  Ne, myslím na druhé straně, na Západě... 

 DOKTOR:  Aha, rozumím, jen tiše. Mám totiž pocit, že nás poslouchá soused. 

 HENRIETA:  Proč by to dělal? 

 DOKTOR:  To právě nevím. Ale kdo dneska něco ví? Mám někdy pocit, že se 

socialismem není něco... 

 HENRIETA:  Ale doktore, Strana určitě ví, co dělá. A i když jsou nějaké nedostatky, 

viny minulosti, ke kterým se nakonec nedávno přiznali, měli bychom 

mužům v čele společnosti důvěřovat. Důvěřovat přestavbě. Víte, co 

píšou noviny. 

 DOKTOR:  To je pravda. 

 HENRIETA:  Ale doslechla jsem se, že tam... 

 DOKTOR:  Ehm. 

 HENRIETA:  ...jsou hospodářsky mnohem dál. Že by se tam podobný úraz, jaký 

potkal mou matku, vůbec stát nemohl. Že je tam všechno kontrolováno 

počítači. A ty všechno hlídají. Že mají mechanizaci, automatizaci, 

robotizaci, a že prý je u nás zatím to všechno jenom v začátcích. 

Proboha, proč vůbec šeptáme? 

 DOKTOR:  Máte pravdu. Proč? Já si totiž myslím, že to všechno jsou jenom 

bohapusté výmysly a pomluvy rozvracečů, a pokud by to i byla pravda, 

pak ty jejich počítače stejně jenom odlidšťují práci. 

 HENRIETA:  Hm. Zrovna jsem si vzpomněla na ten den, kdy jsem přišla o svou nohu. 

(Nasazuje si protézu.) 

 DOKTOR:  Ach, nemluvte o tom, Henrieto! (Zavrávorá, tápe, nahmatá láhev, 

napije se. Pak chvíli s hlavou v dlaních pobíhá po místnosti jako šílený, 

soustavně upíjí velkými hlty z láhve, a nakonec se svalí v bezvědomí do 

křesla.) 

 HENRIETA:  Proč bych o tom neměla mluvit? Vždyť i přes všechny události, které 

jsou nepříjemné spíš pro vás než pro mě, to byl den opravdu krásný. 

Byl to takový zvláštní jarní den. Ptáci zpívali, slunce svítilo a hřálo, 

květy kvetly, housátka plavala na rybníce a něco zvláštního bylo ve 

vzduchu. Jako bych předem cítila, že se v mém životě něco výrazně 

změní. A já za vámi ráno přišla do ordinace, vidím to jako by se to stalo 

včera, a povídám: „Doktore, pobolívá mě ve stehně pravé nohy,“ a vy 

jste mě podrobně vyšetřil, řekl: „To nic není,“ předepsal jste mi 

Celaskon a večer mě odvezla sanitka do nemocnice, kde mi nohu uřízli. 

Doktore... Ach, doktore, vy jste usnul. Zase jste se opil. (Něžně ho 

přikryje dekou.) Tak ráda bych vám pomohla. Vždyť jste skoro jako 

můj otec. (Doktor se v křesle obrátí na bok. Henrieta ho pohladí. Posadí 



se do svého křesla. Vezme knihu. Snaží se číst. Po chvíli knihu odhodí. 

Vstane.) Ubohý doktore. Okrádáte se o tolik životních radostí. O tolik 

krásy. I vy byste se přece mohl znovu oženit. Že vás zklamala vaše žena, 

když jste přišel o místo... To přece neznamená, že všechny ženy jsou 

stejně povrchní a bezcitné. Ach, doktore, tolik bych vám chtěla pomoci. 

(Opět se posadí. Vezme pletení.) Ten krásný svetr se vám bude určitě 

líbit. Konfekce v obchodech je trochu nenápaditá. Tak jsem popustila 

uzdu fantazii. Ach! (Odhodí pletení. Zapne televizi a posadí se.) 

 TELEVIZE:  Na přátelskou návštěvu k nám s delegací zavítal generální tajemník 

Ústředního výboru Jednotné socialistické strany Německa a prezident 

Německé demokratické republiky, soudruh Erich Honecker. Na letišti 

jej uvítal generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa soudruh Miloš Jakeš, předseda vlády soudruh Ladislav 

Adamec (Henrieta se rozpláče), soudruh Vasil Biľak, soudruh Lubomír 

Štrougal a zástupci pionýrů a pionýrek ze základních organizací 

základních škol hlavního města Prahy. Soudruzi pak projednávali 

situaci vzniklou kolem občanů Německé demokratické republiky 

přebývajících už třetí týden v prostorách velvyslanectví SRN v Praze a 

dožadujících se přepravy do Spolkové republiky Německo. 

(Henrieta televizi vypne. Stále pláče. Jde k zrcadlu. 

 HENRIETA:  Řekla bych, že mi to dneska sluší. Nějaká ta vada pleti nebo asymetrie 

ve tváři se najde u každého. Dokonce by se dalo říct, že určitá 

nepravidelnost, piha, bradavička, je i hezká. Leckomu by se mohla i 

líbit. 

(Ozve se zazvonění.) 

 HENRIETA:  Proboha, kdo to jen může být? V neděli k nám přece nikdo nechodí. (K 

zrcadlu.) Oči mám uplakané. (Rychle si utírá oči kapesníkem.) Doktore, 

doktore, vstávejte, máte návštěvu! 

(Doktor se zavrtí, zachrochtá a nic.) 

 HENRIETA (se vznešeně usadí v křesle): Je otevřeno, vstupte! 

(Vstoupí muž kolem třicítky. Nesměle se rozhlíží.) 

 HENRIETA:  Pojďte dál. Co si přejete? 

 ING. MLADÝ:  Slečna Třezalková? 

 HENRIETA:  Henrieta Třezalková. 

 ING. MLADÝ:  Ach, ano. Samozřejmě, Henrieta. (Pauza.) Promiňte... 

 HENRIETA:  Ale nic se přece neděje. 

 ING. MLADÝ:  Ano, ano. Já... 

 HENRIETA (dychtivě): Ano? Promiňte, jen mluvte. Jsem trochu rozrušená. Víte, právě jsem 

žehlila, když jste zazvonil. 

 ING. MLADÝ:  Žehlila? 

 HENRIETA:  Právě jsem ale skončila. Nebojte se, nerušíte mě. (Rozpačitě se 

zasměje.) Jsem já to ale husa hloupá. Abyste mi dobře rozuměl žehlení 

a vůbec domácí práce mě vždycky vyvedou trochu z míry. Jsem po nich 



taková rozrušená. Je to taková mechanická práce a mě to vždycky tak 

rozruší. Rozumíte mi? Promiňte, plácám nesmysly. Vůbec jsem 

nežehlila. Vymyslela jsem si to. Promiňte. 

 ING. MLADÝ:  To jsem rád, že vás neobtěžuji. (Pauza.) 

 HENRIETA:  Ty květy jsou pro mě? 

 ING. MLADÝ:  Ano, ano, pro vás. 

 HENRIETA:  To je od vás milé. To jste ale vůbec nemusel. Opravdu překrásné. 

 ING. MLADÝ:  Josef Mladý, inženýr. 

 HENRIETA:  Velmi mě těší, pane Mladý. Ani nevíte, jak ráda vás poznávám. Posaďte 

se přece. Nestůjte mi tady. (Pokus o veselou štěbetavost.) Nebo mi ještě 

vynesete spaní. 

 ING. MLADÝ:  Ano, promiňte. 

 HENRIETA:  A neomlouvejte se přece pořád. Vemte si třeba židli od stolu a posaďte 

se. Jen se nestyďte. 

 ING. MLADÝ:  Promiňte mi, že se ptám, ale kdo je tento pán? 

 HENRIETA:  Nic si z něho nedělejte. To je doktor Valtr, starý rodinný přítel. Jsem 

moc ráda, že jste přišel. Dáte si čaj? Kávu? 

 ING. MLADÝ:  Ne, děkuji, neobtěžujte se. Nerad bych vám přidělával práci. 

 HENRIETA:  Ale to vás nesmí ani napadnout. Opravdu nic nechcete? Nějaké 

občerstvení? Malý zákusek? Určitě si něco dáte, viďte? (Jde k lednici. 

Ing. Mladý není z jejího zevnějšku dvakrát nadšen. A zdá se, že i 

nápadné pokulhávání budí jeho rozpaky.) Včera jsem koupila šunkový 

salám, sardinky, slanečky. Mohla bych udělat obložené chlebíčky. Dáte 

si, viďte? (Otevře lednici. Zevnitř se vylije nějaký ten litr vody.) A jéje, 

zase se nám pokazila lednice. Ale nebudu teď přece shánět opraváře. 

Stejně nebude dneska nikde ani noha a zítra taky ne. Možná až v úterý. 

A stejně přijdou až za dva týdny, možná za měsíc, takže je to vlastně 

jedno, že jo? Jo, ty chlebíčky. A jéje, šunkový salám doktor snědl. I s 

rybičkami. Nemůžeme se na něho zlobit. Myslel to určitě dobře. Viděl, 

že je porouchaná lednice a že je třeba všechno zevnitř sníst. Jinak by se 

to zkazilo. Takže chlebíčky asi nebudou. Co třeba chleba s 

marmeládou? 

 ING. MLADÝ:  Ne, děkuji. Opravdu si se mnou nedělejte starosti. 

 HENRIETA:  A co... co vás ke mně přivádí? 

(Dlouhá napjatá pauza.) 

 ING. MLADÝ:  Už dlouho... 

 HENRIETA (dychtivě): Ano? 

 ING. MLADÝ:  Nesmíte se na mě zlobit, ale když jsem vás poprvé před několika dny 

uviděl, dalo by se říct, že jste ve mě vzbudila určité sympatie. Vlastně 

jsem si hned, když jsem vás spatřil, uvědomil, že můj život je velmi 

osamělý. Přišlo mi zvláštní, že mě podobné myšlenky přepadly právě 

při pohledu na vás, na vaši... krásu. 



 HENRIETA:  Ale prosím vás! Vždyť sám přece vidíte, že jsem jen taková obyčejná 

tuctová dívka. 

 ING. MLADÝ:  To neříkejte! Takhle se na to nemůžete dívat. 

 HENRIETA:  To máte úplnou pravdu. Ani nevíte, jak s vámi souhlasím. 

 ING. MLADÝ:  Ano? 

 HENRIETA:  Ano, ano! (A čeká na pokračování.) 

 ING. MLADÝ:  No a když jsem vás poprvé uviděl, zjistil jsem... 

 HENRIETA:  Co? Promiňte. 

 ING. MLADÝ:  Zjistil jsem, že láska na první pohled je opravdu možná. Slečno 

Henrieto, miluji vás! 

 HENRIETA (se na něho prudce vrhne, tedy v mezích možností, a obejme ho): Ach, to přece 

nemůžete! Tak najednou! Tak prudce! Já přece zhola nic nečekala. 

Mám tomu věřit? Myslíte to opravdu vážně? Až dosud o mě nikdo ani 

nezavadil. Mě to sice nikdy příliš nevadilo. Zvykla jsem si vidět na 

životě jeho dobré stránky. Těšit se z jeho drobných radostí, protože ty 

jediné jsou v životě důležité. A teď najednou... Jak můžete! Jak vůbec 

můžete! (Pláče štěstím.) 

 ING. MLADÝ:  Já... já... Nemůžu? 

 HENRIETA:  Ale můžete! Můžete! 

 ING. MLADÝ:  Neplačte přece. Já, slečno Henrieto, já bych vás chtěl... 

(Další zvonek.) 

 HENRIETA (se odtáhne): Kdo to jenom může být? Kdo to ruší v takovou chvíli? Já přece 

nikoho nečekám. 

(Ing. Mladý je poněkud neklidný.) 

 HENRIETA:  Je otevřeno, vstupte! 

(Vstoupí další muž, poněkud starší než předchozí. Vstoupí však razantněji. Zarazí se, když 

spatří Henrietu. Pohledem přeměří Ing. Mladého. Pak se zhluboka nadechne a zase rázně 

vykročí.) 

 ARCH. KRÁL:  Dobrý den, slečno Harieto. Architekt Král, Ivan Král. Promiňte, velmi 

se vám omlouvám, ale musíte mě vyslechnout! Vy mě musíte 

vyslechnout! 

 HENRIETA:  Dobrý den. Já nevím... Proč tak prudce? Já jsem Henrieta Třezalková. 

 ARCH. KRÁL (na chvilinku se zarazí): Ano, samozřejmě, slečna Henrieta. Slečno Henrieto 

já... já musím být prudký, mé city jsou prudké. Slečno Henrieto, znáte 

přece nás umělce. 

 HENRIETA:  Umělce? 

 ARCH. KRÁL:  Ano, umělce. Prosím. (Předá jí kytici růží.) 

 HENRIETA:  Ale já... Vždyť se zruinujete. Květiny jsou dneska tak drahé. 

 ARCH. KRÁL:  Slečno Henrieto, staňte se... 

(Další zvonek.) 



 HENRIETA (vyskočí): Zase někdo? Tedy, pánové, já vůbec nechápu... Vstupte! Je otevřeno. 

(Vstoupí ekonomický náměstek Soudný. Nese obrovskou kytici růží.) 

 TAJ. SOUDNÝ (se rozhlédne, zpozoruje dva konkurenty, ostře si je změří pohledem): Dobrý 

den. Dovolte, abych se představil. Jiří Soudný, ekonomický náměstek 

Městského výboru Komunistické strany. 

(Ostatní dva pánové se mírně ošívají.) 

 HENRIETA:  Henrieta Třezalková, velmi mě těší. 

 TAJ. SOUDNÝ:  Henrieta? 

 HENRIETA:  Ano, Henrieta. 

 TAJ. SOUDNÝ:  Ano, samozřejmě, Henrieta. Zde jsem si dovolil vám přinést tuto kytici. 

 HENRIETA:  Ale to jste nemusel! Vždyť je to drahé! Taková nádhera! Vždyť se to 

ke mně ani nehodí. 

 ARCH. KRÁL:  Jenom neříkejte, slečno Henrieto. Myslím, že uprostřed těch růží jste 

překrásná. 

 HENRIETA:  Děkuji. 

 TAJ. SOUDNÝ:  Mohu se na něco zeptat? 

 HENRIETA:  Samozřejmě, jen se klidně ptejte. 

 TAJ. SOUDNÝ:  Smím vědět, kdo jsou tito tři pánové? 

(Pánové naznačují, že není nutno je představovat. Jsou však nepochopeni.) 

 HENRIETA:  Ach, ano, promiňte, úplně jsem vás zapomněla představit. Tamto je 

doktor Valtr. Starý rodinný přítel. Trochu se opil. Toto je inženýr Ivan 

Mladý a architekt Josef Král. (Pánové se zavrtí.) Co to plácám. Správně, 

pánové. Pan Josef Mladý a pan Ivan Král. Tak, teď je to správně. 

 TAJ. SOUDNÝ:  A smím se zeptat, co zde dělají? 

 HENRIETA:  Ale totéž, co vy, pane Soudný! Milují mě a přišli mě požádat o ruku. Že 

je to tak, pánové? 

(Pánové se přihlouple usmívají a přikyvují.) 

  Vlastně ani nevím, co zde dělají, že ano. Je toho dneska na mě nějak 

moc. 

 TAJ. SOUDNÝ:  Pochopitelně. Vy... 

 HENRIETA:  Ano? 

 TAJ. SOUDNÝ:  Co ano? 

 HENRIETA:  Chtěl jste něco říct. 

 TAJ. SOUDNÝ:  Pochopitelně. Jen jsem tak nějak rozladěn přítomností těchto dvou 

pánů. Chápejte, nejsem tak nějak zvyklý takhle zveřejňovat své... city. 

 HENRIETA:  Ano, ano, to chápu. Víte, do dnešního dne bych něco takového vůbec 

nečekala. Ale teď mi to připadá i tak nějak přirozené... Každá žena si 

přece zaslouží trochu toho dvoření, známky zájmu z více stran. Nebo 

ne? 



 ARCH. KRÁL:  To máte naprostou pravdu, slečno Henrieto. 

 ING. MLADÝ:  Opravdu, naprostou pravdu. 

 TAJ. SOUDNÝ:  Já... Chtěl bych vám říct, že od jisté delší doby jste středem mého zájmu. 

Já... Promiňte, mé... city se tak těžko vyjadřují slovy. Jsem přece jen 

spíš matematik, ekonom, vedoucí stranický kádr. Mé... city ale dřímají 

tady (ukáže na svou hruď) a zahlédnout je může jen osoba, které nejsou 

lhostejné. Doufám, že vy... 

 HENRIETA:  Máte pravdu, vidím je! Mám pocit, že vám hledím až na dno duše. 

 ARCH. KRÁL:  Slečno Henrieto, pohlédněte na dno mé duše. Tam teprve zahlédnete 

ten pravý, horoucí cit. 

 HENRIETA:  Ano, ano! To je krása! 

 TAJ. SOUDNÝ (architektovi): Kde pracujete, pane Králi? 

 ARCH. KRÁL:  Co je vám do toho? To je přece moje osobní věc! 

 TAJ. SOUDNÝ:  Však já vím, oč vám jde. 

 ARCH. KRÁL:  A já vím, oč jde vám! 

 TAJ. SOUDNÝ:  Však já si o vás zjistím detaily. Jste odtud z města, že? 

 ARCH. KRÁL (vyděšeně): Ne, nejsem! 

 HENRIETA:  Ale pánové! Nehádejte se! 

(Probudí se Doktor. Sahá z křesla pro láhev. Chce si nalít, ale nedosáhne na ni. Postaví se. Je 

sledován ostatními pány. Doktor po chvíli prohlédne alkoholickou mlhou. Vyjeveně hledí na 

květy, pak na tři muže, protírá si oči. Trapné ticho.) 

 HENRIETA:  Doktore, konečně jste se vzbudil! Takový nádherný den a já se bála, že 

ho celý prospíte! Představte si, tito pánové mě přišli požádat o ruku! 

Pánové, omluvte ho, trochu pil. Dáte si slivovici, čaj, kávu? 

 ARCH. KRÁL:  Ne, děkuji. 

 TAJ. SOUDNÝ:  Já rovněž děkuji. 

(Doktor zavrávorá a...) 

 HENRIETA (se k němu snaží rychle přibelhat a zachytit ho): Doktore! (Doktor upadne na 

zadek.) 

 DOKTOR:  Jsem rád, že vás vidím, pánové. Henrieta je moc hodné děvče a zaslouží 

si někoho, kdo by ji miloval.  

(Vybuchne smíchy. Pánové se po sobě rozpačitě dívají.) 

 HENRIETA:  Doktore, vy se smějete! Tak ráda vás zase vidím v dobré náladě. 

 DOKTOR:  Promiňte, Henrieto. Nalijte mi sklenici. Děkuji. 

(Vypije.) 

(Henrieta mu pomůže posadit se do křesla. Sama pak přechází ke svému křeslu. Snaží se, co 

nejvíce maskovat své pokulhávání, ale bohužel jí upadne protéza.) 

 HENRIETA:  Tak, pánové, a teď už víte všechno. Chtěla jsem to před vámi utajit. 

Sama sobě jsem tím připadala trochu směšná. Možná, že už to vlastně 



dávno víte. Ale je to teď vlastně taková zkouška. Jsem mrzák a 

nestydím se za to. Naopak, jsem šťastná. Teprve díky své noze jsem 

pochopila, co je to život. Spokojený život. 

 ARCH. KRÁL:  Má láska k vám, slečno Henrieto, je velká. Ale... neděláte si z nás 

legraci? (Pauza.) Neděláte, já vím, že neděláte a podobné věci mi nikdy 

nevadily. Staňte se mou ženou! 

 TAJ. SOUDNÝ:  Ani mě to nevadí, slečno Henrieto. Ani trochu. 

 ING. MLADÝ (polkne) Ani mě... 

 HENRIETA:  Jsem opravdu ráda. Jste všichni velice laskaví a pozorní. Ale... 

 ARCH. KRÁL:  Ale? 

 HENRIETA:  Ale, jak bych to řekla, ne všichni jste projevili stejnou míru citu. Vy, 

pane inženýre, jste možná tak trochu vlažný. 

 ARCH: KRÁL:  Ano, ano, to je na první pohled patrné. 

 HENRIETA:  Nezlobte se na mě, ale to my ženy vycítíme, kdo nás doopravdy miluje. 

Vy, pane architekte, jste dokázal, že vaše láska je opravdu velká... 

 ARCH: KRÁL:  To máte naprostou pravdu, slečno Henrieto. 

 HENRIETA:  ..., ale ta přemíra slov, kterou ji vyjadřujete, mě trochu uvádí do rozpaků 

a já opravdu nevím, jestli je opravdu taková, jak říkáte. 

 ARCH: KRÁL:  Ale je, je! 

 HENRIETA:  Vy, soudruhu Soudný, jste ukázal rozhodnost, ale taky uměřenost ve 

svých citech. Správně vám připadalo nevhodné komentovat mnoha 

slovy tuhle situaci, ale taky jste pokládal za nevhodné, kdybyste neřekl 

nic. Správně jste váhal projevovat své city před ostatními, ale zároveň 

jste se jich nebál. Byl jste ve všem uměřený. Jste rozvážný a já cítím, 

že vy jste ten pravý. Pro vás jsem se rozhodla. 

(Henrieta se mu vrhne do náruče. Soudný se poněkud ulekne toho, co právě získal. Doktor 

začne chrápat. Henrieta se ho snaží utišit mlaskáním. Doktor se probudí.) 

 TAJ. SOUDNÝ:  Jsem velice potěšen, slečno Henrieto. Staňte se mou ženou. Budete se 

mnou šťastná. Budu vám spravovat váš majetek. Nebudete se o něj 

muset před nikým třást. Ekonomii dobře rozumím. 

(Oba další pánové výrazně změní chování ve smyslu známého pořekadla: „Když mě zdechne 

prase, ať sousedovi dvě.“) 

 ARCH. KRÁL:  Slečno Henrieto, budu k vám upřímný. Stala jste se obětí podvodníka. 

 ING. MLADÝ:  Ano, podvodníka. Nejde mu o vás. Nejde mu o lásku. 

 TAJ. SOUDNÝ:  Mlčte! 

 HENRIETA:  Ale pánové, co to říkáte? 

 ARCH. KRÁL:  Jde mu jen o váš majetek. Aby s vámi mohl emigrovat a žil z vašich 

miliónů za mořem. On, stranický funkcionář! Taková hanba! Utéct si z 

toho, co sám spískal! To já bych měl právo... 

 ING. MLADÝ:  A já taky! 

 ARCH. KRÁL:  Vy se do toho nepleťte! 



 TAJ. SOUDNÝ:  Já vás oznámím! 

 ARCH. KRÁL:  Já vás oznámím! 

 ING. MLADÝ:  A já taky! 

 TAJ. SOUDNÝ:  To si myslíte, že vám někdo uvěří? 

 ARCH. KRÁL:  To si pište! Nemyslete si, že jsem tak úplně bez konexí. Že jsem tak 

úplně bezmocný. Projektoval jsem vilu samotnému... (Ukazovákem 

ukáže vzhůru.) Slečno Henrieto, uznejte sama, že takovému lumpovi, 

komunistovi... 

 TAJ. SOUDNÝ:  To je štvaní! To je vlastizrada! 

 ING. MLADÝ(nejistě na obě strany, neví, kam by se přidal): Oznámíme vás! 

 TAJ. SOUDNÝ:  Jste komunista, příteli? 

 ING. MLADÝ:  Ano. 

 TAJ. SOUDNÝ:  Dvěma komunistům uvěří a vy půjdete sedět, protože komunista nejste. 

ING. MLADÝ(poněkud zmaten teď vykřikne na Krále): Oznámíme vás! 

 ARCH. KRÁL:  Nejsem komunista, ale projektoval jsem vilu... (Ukazovák opět vzhůru.) 

 ING. MLADÝ:  Sama vidíte, slečno Henrieto, jací jsou to lumpové. To já chci s vámi 

odjet za moře. Jsem přece mladý, chci mít nějakou budoucnost. S vámi. 

Na vaše peníze ani nesáhnu. Chci jen s vámi, pryč odtud, a za to, jenom 

za to, vás budu do smrti milovat. 

(Henrieta se začne smát. Nejdřív tiše, postupně smích zesiluje. Smích plný rozpaků.) 

 ARCH. KRÁL:  Nějak se nám rozpovídal, mluvka. 

 HENRIETA (se směje): Pánové, já ničemu nerozumím. Jaké moře? Jaké peníze? Ničemu 

nerozumím. Milujete mě nebo ne? Úplně jsem se v tom ztratila. Kvůli 

čemu se vlastně hádáte? Kvůli mně? Nebo je ještě něco jiného? Je ještě 

něco, o čem bych měla vědět a nevím? 

(Všichni tři překvapením poněkud vychladnou.) 

 ARCH. KRÁL:  Zdědila jste přece obrovský majetek ve Spojených státech. Po tetičce. 

Všechno vám odkázala. Milióny. Pozemky. Nemovitosti. 

 TAJ. SOUDNÝ:  Nedávno nám to přišlo na Výbor. Už jsme vás přece informovali. Volal 

jsem bratranci do Prahy, aby vám a vaší rodině s vystěhováním nedělali 

potíže. 

 ING. MLADÝ:  Vy to nevíte? 

 HENRIETA:  Já přece nemám za mořem žádnou tetičku. Ani jsem nikdy neměla. Já 

nemám vůbec žádné tetičky. Žádné příbuzné. Tatínek se zabil v autě, 

sestra se na kole přerazila o popelnici, bratr vypadl z okna a maminka 

zemřela u pásové pily, hrdinka socialistické práce in memoriam. Já 

nemám za mořem žádné peníze. Já za moře přece nechci. Mně je tady 

dobře. Vám se tady nelíbí? Myslela jsem, že žijeme ve spravedlivém 

řádu, který dává možnosti všem. A vy jste komunisté a... 

 ARCH. KRÁL:  Já nejsem. 

 HENRIETA:  Nebude se vám stýskat? Po vlasti? Po národu? Po vaší mateřské řeči? 



(Všichni muži vytáhnou malé lístečky a hledí na ně.) 

 TAJ. SOUDNÝ:  Vy jste tedy slečna Henrieta Třezalková? Ne Harieta? 

 HENRIETA:  Henrieta, Henrieta, to už přece víte. To zvláštní jméno mi dal kdysi 

otec. Miloval francouzskou literaturu. 

 ARCH. KRÁL:  Jste bytem Leninova dvacet sedm? 

 HENRIETA:  Ano, ano, Leninova dvacet sedm. 

 ING. MLADÝ:  A jste byt číslo šestnáct? 

(Chvíli ticho.) 

 HENRIETA:  To nejsem. 

 TAJ. SOUDNÝ:  A bydlí tady dáma, která se jmenuje Harieta? 

 HENRIETA:  To opravdu nevím. Ven vycházím málokdy. Tak rychle člověk ztratí 

přehled o sousedech. Pořád se mění. Opravdu nevím... Doktore! 

Doktore, bydlí tady v domě nějaká Harieta Třezalková? 

(Doktor, který doposud vše sledoval poměrně zděšen, se chytí za hlavu a ukáže nahoru.) 

 TAJ. SOUDNÝ:  To ovšem vypadá... 

 ARCH. KRÁL:  ...že ještě někdo jiný má podobně idiotské jméno. 

(Pánové si postupně balí své květy a odcházejí.) 

 TAJ. SOUDNÝ (důvěrně Henrietě): A ne abyste o tom někde vyprávěla. Byl jsem samozřejmě 

pověřen vyššími místy o provedení kontroly loajality občanů. A dejte 

si na dveře ta pitomá čísla! Poroučím se. 

 ARCH. KRÁL:  Já taky tak. Jsem taky komunista. Sbohem. 

 ING. MLADÝ (chvíli nerozhodně postává, něco si brblá pod nosem): To jsem chtěl říct. 

Sbohem! 

(Všichni odešli.) 

 DOKTOR (a jeho těžký jazyk): Nebuďte smutná, Henrieto. Život vám přinese ještě hodně 

zlého. Mám s tím své zkušenosti. Vy koneckonců taky. (Nalije si, napije 

se.) 

 HENRIETA (nalije si, napije se): Já vůbec nejsem smutná, doktore. To přece vidíte. Jen je mi 

trošku líto, že jsem tak naivně na chvíli začala žít v úplně nesmyslných 

představách. Těm pánům to samozřejmě nemám vůbec za zlé. Je 

pochopitelné, že si člověk vybírá. Aby zvolil správně. Určitě je to 

důležité. (Pauza.) Jsem ale vyděšená spíš jinou věcí. (Šeptá.) Nezdá se 

mi, že by bylo správné, aby komunisté chtěli opustit svou vlast, kde 

právě na nich přece spočívá ještě hodně velkých úkolů. Vždyť přece 

každým dnem očekáváme příchod spravedlivého řádu. A oni chtějí 

tohle velké poslání opustit a navíc... Není to vlastně nezákonné? Opustit 

vlast? Posílit svým odchodem pozici imperialismu? Komunisté, kteří 

zrazují. Říkali, že kontrola loajality. Dá se tomu věřit? Nemělo by se to 

nahlásit, doktore? 

 DOKTOR:  Myslíte? To bychom si, Henrieto, měli rozmyslet. Aby z toho nebyly 

nějaké nepříjemnosti. Každý přece děláme v životě chyby. 



 HENRIETA:  Ale podobné chyby, doktore? Váš největší životní omyl se přece s 

rozvracením republiky nedá vůbec srovnat. 

 DOKTOR:  To máte pravdu, vůbec nedá. Když vás tak poslouchám, napadá mě, že 

by mi pak možná mohli vrátit mé místo lékaře. Nebylo by to úžasné?! 

 HENRIETA:  Takže já zavolám. 

 DOKTOR:  Ale... 

 HENRIETA:  Ale? 

 DOKTOR:  Žijeme si přece tak klidně, Henrieto. To by nám mohlo narušit třeba i 

životní styl. 

 HENRIETA:  Chápu vás, doktore, ale i když si tady žijeme tak trochu v odtržení od 

světa, který nás nenaplňuje, stejně si myslím, že musíme společnosti 

některé dluhy splácet.  

DOKTOR:  Ach, ano, třeba bezplatnou lékařskou péči. A je možné, že když to 

neoznámíme my, oznámí to náš soused. Ty zdi jsou jako papír. 

 HENRIETA:  Takže zavolám. Doufám, že nám ještě funguje telefon. (Vytáčí. Chvíli 

naslouchá. Lekne se. Prudce položí sluchátko.) 

 DOKTOR:  Co se stalo, Henrieto? 

 HENRIETA:  Já... řekli, že pohřební služba. 

 DOKTOR:  To jste si spletla číslo. 

 HENRIETA:  Ne, nespletla. Sto padesát osm, Veřejná bezpečnost. Není to nějaké 

znamení? Možná, že má zase někdo umřít. Možná, že Bůh... 

 DOKTOR:  Vždyť jste ateista, Henrieto. 

 HENRIETA:  Máte pravdu. Marx, a přece i Lenin boha přesvědčivě vyvrátili. 

 DOKTOR:  Jenom jste se přehmátla, Henrieto. Zkuste to ještě jednou. 

 HENRIETA (vytáčí, čeká, opět prudce položí sluchátko): Někdo si z nás dělá legraci, doktore. 

To jsou nechutné vtipy. Předtím pohřební služba, teď zase Smrt. 

Doktore, začínám mít strach. 

 DOKTOR:  Strach. Strach mám taky, Henrieto. Člověka to někdy tak popadne, ani 

neví proč, a najednou má strach. Ale čeho my se můžeme bát? Smrt 

může být přece normální příjmení. Jen jste zase špatně vytočila číslo. 

 HENRIETA:  Ne, ne, vytočila jsem správné číslo. Sto padesát osm, Veřejná 

bezpečnost. A ona Smrt. 

 DOKTOR:  On, Henrieto, on. Ona by byla Smrtová. Je to normální příjmení. Může 

se stát, že náhodou klapka přeskočí a jste se svým hovorem kdo ví kde. 

To se přece stává. U nás. V socialismu. Je to někdy dokonce i zábavné. 

Můžeme se vystavit i nebezpečí, když to neoznámíme. Jestli nás 

zkoušeli z loajality, jak říkali, musíme to oznámit. To je přece logické. 

Oni na to čekají. A pak soused... 

 HENRIETA:  Zkusím to ještě jednou. (Vytáčí. Poslouchá. Strne.) Já... ano, ano, 

Henrieta Třezalková, Leninova dvacet sedm, byt číslo devět... rozená 

taky Třezalková... ano, svobodná... Ročník 1962... dvacátého třetího 

dubna... Rodné číslo? Promiňte, nepamatuju si ho... Moc se 



omlouvám... Určitě. Určitě se ho naučím, ano... Můžu se podívat do 

občanského průkazu... Ano, ještě jednou se moc omlouvám. Děkuji... 

Co chci? Ach, ano, co chci, máte pravdu. Když volám, musím něco 

chtít. Já... Chtěla bych oznámit obtěžování... Ne, ne! To byste mě špatně 

pochopil. Obtěžování ve smyslu... politickém. Politické spiknutí. 

Možná i zrada... Velezrada? To já nevím. Možná i to. Tři pánové. Chtějí 

emigrovat... Ne, nejsou u mě. Ale jsou ještě v domě. O poschodí výš, u 

slečny Hariety Třezalkové... Ne, ne u mě. Já se jmenuju Henrieta 

Třezalková. Ona je Harieta Třezalková... Ne, nejsme sestry... Jak o tom 

vím? Byli u mě... Ano, ano... Proboha ne! Já s tím nemám nic 

společného! Proto vám to přece oznamuju! Abych s tím neměla nic 

společného. Ano. Ano, rozumím. Už jedete. Mnohokrát děkuji. Ano, 

má povinnost... já vím. Není zač. Budu mlčet. Ano. Nashledanou. 

(Položí sluchátko.) Doktore, neudělali jsme něco špatně? 

(Ozve se zvonek. Henrieta a Doktor se leknou. Doktor se vrhne do svého křesla. Dělá, že spí. 

Pak prudce změní názor a vleze pod postel. Henrieta se posadí a vezme knihu. Předstírá, že 

čte.) 

 HENRIETA:  Vstupte, je otevřeno! 

(Nesměle a poněkud vrávoravě vstoupí mladík v tmavých brýlích s kyticí žlutých růží. Zavře 

dveře. Rozpačitě postává. Neví, kam by se otočil. Mávne do prostoru rukou a shodí s 

prádelníku vázu.) 

 ROBERT:  Promiňte. 

 HENRIETA:  Nic se nestalo! 

 ROBERT:  Moc mě to mrzí. Dobrý den. 

 HENRIETA:  Dobrý den! 

 ROBERT:  Moc se vám omlouvám. 

 HENRIETA:  Nic se nestalo! 

 ROBERT:  Něco jsem rozbil, že? 

 HENRIETA:  Něco! Rozbil jste mou oblíbenou vázu! 

 ROBERT:  To je mi líto. 

 HENRIETA:  Nic se nestalo! 

 ROBERT:  Jste slečna Harieta Třezalková? 

 HENRIETA:  Ne! Jsem Henrieta Třezalková! 

 ROBERT:  Ach ano, promiňte, Henrieta Třezalková. Nechtěl jsem se vás dotknout. 

Ani vázu jsem nechtěl rozbít. Jsem trochu nešikovný. Odpusťte. Tady 

jsem si vám dovolil přinést kytici růžových růží. 

 HENRIETA:  Je to od vás milé, ale nenamáhejte se. Jste na špatné adrese. Ta, za 

kterou jste přišel bydlí o patro výš. Zdědila právě majetek v Americe a 

má povoleno se vystěhovat. Měl byste si pospíšit. Zájem je velký. 

Nápadníků mračna! 

 ROBERT:  Promiňte, vy tedy nejste ta slečna... 

 HENRIETA:  Ne, nejsem! 



 ROBERT:  A ta slečna, říkáte, bydlí o patro výš? 

 HENRIETA:  Ano. 

ROBERT:  A říkáte mračna a velký zájem? 

 HENRIETA:  Ano! A běžte už! 

 ROBERT:  Slečno Henrieto, i když nejste ta, za kterou jsem přišel, vemte si ty růže. 

 HENRIETA (udivena): Proč? 

 ROBERT:  Já... Já nevím. Chci vám je dát. Máte hezký hlas. Myslím, že jste 

laskavý člověk. Že si je zasloužíte. (Pauza.) Promiňte, ale musíte si pro 

ně přijít ke mně. Nezlobte se. Nechci vám tady zase něco rozbít. Jsem 

totiž slepý. 

 HENRIETA:  Slepý? 

 ROBERT:  Ano, už dlouho. 

 HENRIETA:  Ty růže nejsou růžové. 

 ROBERT:  Ne? Řekl jsem jim přece, že chci růžové růže. To je škoda. Ale stejně 

si je ode mě vezměte.  

 HENRIETA (přistoupí k němu a vezme si růže): Děkuji vám, udělal jste mi opravdu velkou 

radost. 

 ROBERT:  Promiňte, že jsem vás obtěžoval. Půjdu.  

HENRIETA:  Nechoďte! 

 ROBERT:  Prosím? 

 HENRIETA:  Promiňte. Nezůstanete ještě chvilku? Nedáte si čaj, kávu? 

 ROBERT:  Víte, slečno Henrieto, budu k vám upřímný a doufám, že to nebude znít 

drze nebo dokonce trapně. Kdyby šlo jenom o mě, zůstal bych. 

 HENRIETA:  Tak zůstaňte! 

 ROBERT:  Nemůžu. Promiňte. Nebuďte smutná.  

 HENRIETA:  Já přece nejsem smutná. Kdybyste mě znal líp, nikdy byste něco 

takového neřekl. 

 ROBERT:  Věřím vám, ale musím udělat něco, co s mým osobním štěstím skoro 

nesouvisí. Teď bohužel vidím, že je to s ním dokonce v rozporu. Ale 

život v ústavu pro nevidomé není radostný. I když se nám naše 

společnost snaží vyjít vstříc a poskytnout nám nezbytné. 

 HENRIETA:  Věřím vám, vy můj... ubohý. 

 ROBERT:  Proto vás prosím, nezdržujte mě od mého záměru, o kterém vám 

nemůžu nic říct. Je to teď pro mě opravdu těžké. Ale nedá se nic dělat. 

Nashledanou. Snad se ještě někde někdy potkáme. 

 HENRIETA (ustrašeně): Ale kam byste tak najednou chodil! Posaďte se přece u nás! Ta věc 

určitě zas tolik nespěchá. S těmi nápadníky jsem si to vymyslela. Ještě 

nikdo tady nebyl. Promiňte. To víte, vstala jsem levou nohou z postele, 

od rána se mi nic nedaří, spálila jsem se o žehličku, pokazila se mi 

lednička, otrávila jsem se plynem, a proto jsem byla taková otrávená, 



chci říct příkrá... Totiž chci říct, že... že to všechno není pravda. Jenom 

s tou ledničkou. Odpusťte, jestli jsem se k vám chovala nepěkně. Já... 

Já nevím. Nechci, abyste tam šel. Může to pro vás být i nebezpečné. 

 ROBERT:  Slečno Henrieto, prosím vás, uklidněte se. Já... já musím... 

 HENRIETA:  Ano, ano, to musíte, ale ne teď! Až za chvíli! Tolik to přece zase 

nespěchá. Moc vás prosím. 

 ROBERT (po úvaze):  Dobře. Chvilku se zdržím. Ale pak... 

 HENRIETA:  Samozřejmě, pak půjdete. Jenom chvilku. Posaďte se. 

(Henrieta k němu přistaví židli a usadí ho. Sama se posadí do křesla proti němu. Chvíli 

rozpačitě mlčí.) 

 HENRIETA:  Doktore, podívejte, kdo k nám přišel! Doktore, kde jste? 

 ROBERT:  Vy nebydlíte sama? 

 HENRIETA:  Ne. Ale doktor Valtr je dávný rodinný přítel. Je skoro jako můj otec. 

Doktore! Doktore! 

(Doktor se škrábe zpod postele.) 

 DOKTOR:  Ehm, ehm... Tady někde se mi ztratila pantofle. Nevíte, Henrieto, kde 

by mohla být? Kam jsem ji jenom dal? Už jsem ji hledal všude.  

 HENRIETA:  Doktore, máme přece návštěvu! 

 DOKTOR:  Ach ano, něco jsem už pod postelí zaslechl. Vítejte u nás. 

 HENRIETA:  To je doktor Valtr, starý rodinný přítel. A tohle je pan... 

 ROBERT:  Promiňte, Robert Vetchý, slepec. 

 DOKTOR:  Velice mě těší, příteli. 

 HENRIETA:  Doktore, ještě jste dneska nebyl na své nedělní procházce. 

 DOKTOR:  Ano, ano, máte pravdu, Henrieto. Úplně bych na to zapomněl. To kvůli 

té pantofli. Celý den ji hledám a málem bych zapomněl na svou nedělní 

procházku. Už jdu. Už jdu. (Rychle se obleče a odejde.) 

(Ticho s rozpaky. Henrieta visí Robertovi na rtech. Robert taktéž, alespoň do té míry, do jaké 

mu to jeho stav dovoluje.) 

 HENRIETA:  Nedáte si čaj nebo kávu, Roberte? Můžu vám tak říkat? 

 ROBERT:  Jistě, můžete, ale děkuji, nechci vám přidělávat starosti. 

 HENRIETA:  Ale jaképak starosti...! 

 ROBERT:  Přesto děkuji. (Pauza.) Slečno Henrieto, bohužel musím už jít. I když 

nerad, musím. (Zvedne se.) Tudy ke dveřím? 

 HENRIETA:  Ano. Nechoďte! Nechoďte! Proboha, nechoďte! Zapřísahám vás! 

(Vrhne se mu do náruče.) Nepustím vás. Nevzdám se vás. 

 ROBERT (zaskočen): Slečno Henrieto... (Zkoumavě jí rukama ohmatává tvář.) Vy pláčete. 

(Ohmatává jí tělo.) 

 HENRIETA:  Co to děláte?! Nechte toho! 



 ROBERT:  Promiňte. Nespatřujte v tom nic... Jen si vás prohlížím. Ale je-li vám to 

nepříjemné... 

 HENRIETA:  Ne, ne, není. Jen si mě prohlédněte. 

 ROBERT:  Slečno Henrieto... 

 HENRIETA:  Ano? 

 ROBERT:  Vy jste... 

 HENRIETA:  Ano. 

 ROBERT:  ...mrzák. 

 HENRIETA:  Teď už to víte. 

 ROBERT:  Nezlobte se, musím jít. Musím. 

 HENRIETA:  Tak si běžte, vy vrahu! Vy pokrytecký mizero! Sám je slepý, ale 

uříznutá noha mu vadí! Takoví jste všichni! Sami slepí, chromí, debilní, 

ale ženy musí být všechny dokonalé, bez jediné vady! Jak já vás 

nenávidím! 

 ROBERT:  Ale slečno Henrieto, to přece není... To přece není to. Já ne kvůli tomu... 

To byste mi křivdila. Přece má povinnost... Ta věc. 

 HENRIETA:  Věc! A jaká je vlastně ta vaše věc?! Velká, co?! 

 ROBERT:  Půjdu. Mrzí mě, že si to vysvětlujete takhle. (Otočí se a šmátrá po 

dveřích.) 

(Do dveří prudce vrazí Doktor a divoce, zděšeně gestikuluje. Zabouchne dveře a opře se o ně 

zády. Gestikulace ve smyslu: „Už jdou! Už jsou tady!“ Henrieta se vzpamatuje, bleskurychle 

vezme ze stolu nedopitou sklenici slivovice a vychrstne její obsah na Robertův oděv.) 

 HENRIETA:  Proboha, Doktore, vy jste ale nešika. Ukažte. Takhle přece nikam 

nemůžete jít. A na námluvy už vůbec ne. To víte, doktor se trochu opil 

a převrhl na vás svou slivovici. A víte, jak slivovice páchne. A na 

námluvy, to už vůbec ne. To si musíte sundat. Já vám to vyčistím, ale 

bude to nějakou chvíli trvat. Zatím si sednete. Nic vám neuteče. Spěchej 

pomalu. S takovou byste se nahoře snažil stejně zbytečně. No tak, 

sundejte si to. A posaďte se. Prosím. 

 ROBERT:  Dobře. (Sedne si na přistavenou židli.) 

(Doktor vyděšeně poslouchá u dveří, co se děje na chodbě.) 

 DOKTOR:  Ticho! Už jdou. 

 ROBERT:  Kdo jde? 

 HENRIETA (šeptá):  Ale nikdo, nikdo. Dáte si čaj, kávu? 

 DOKTOR:  Pšššt! 

(Zvuky na schodech. Všichni napjatě mlčí. Zvuky utichnou.) 

 DOKTOR:  Jsou nahoře. 

(Všichni hledí nahoru. Seshora zvuky zmatku. Lustr se lehce pohupuje.) 

 ROBERT (šeptá):  Kdo tam bydlí? 



 HENRIETA:  Slečna Harieta Třezalková. Veřejná bezpečnost zatýká její nápadníky. 

(V okně se objeví hlava inženýra Mladého. Ťuká na okno.) 

 DOKTOR (zpozoruje ho): Henrieto! (Ukazuje.) 

 ROBERT:  Kdo to ťuká na okno? 

 HENRIETA:  Nikdo. Ptáčci. Chtějí, abych jim nasypala krmení. (Jde k oknu a stáhne 

roletu.) 

 ROBERT:  Podivuhodné. 

 HENRIETA:  Budou muset počkat. 

(Zvenku tlumený výkřik a pád těla na dlažbu.) 

 ROBERT:  Věděl jsem od samého začátku, kdy jsem dostal ten nápad, že tady jsou 

určitá rizika... Když jsem se dozvěděl, že nějaká slečna zdědila 

obrovský majetek v zámoří, napadlo mě, že ty zděděné peníze, určitě 

výsledek kapitalistických čachrů, by mohly přinést i velký užitek. Daly 

by se využít k vylepšení našeho útulku pro nevidomé. Chtěl jsem se 

oženit se slečnou Harietou Třezalkovou, odjet s ní do Ameriky a 

podporovat útulek špinavými penězi. Jenom proto jsem se k tomu 

odhodlal a jenom proto jsem dneska tady, ale jsem tady rád, protože... 

s vámi, slečno Henrieto. Myslíte si, že jsem naivní? 

 HENRIETA:  Ne, ne, vůbec nejste naivní. 

 ROBERT:  Nebo dokonce hloupý? 

 HENRIETA:  A hloupý už vůbec ne. 

 ROBERT:  A teď, když už je celá věc ztracena... (Pauza.) 

 HENRIETA:  Co teď? 

 ROBERT:  Slečno Henrieto, miluji vás. 

 HENRIETA:  I já vás miluji, Roberte. Jste laskavý člověk. A já, i když nejsem bohatá, 

slibuji, že udělám pro vaše přátele v útulku, co bude v mých silách. 

 ROBERT (vyznání):  Slečno Henrieto… 

 HENRIETA (vydechne) Ano...! 

(Objetí.) 

 DOKTOR:  Už je vedou! 

(Napjaté ticho. Zvuky na schodech. Tma.) 

Konec 1. dějství 

… 


