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1. INT. - POOBEDIE - KÚPEL’ŇA

MICHAL a DANIEL sú v kúpel’ni. V pozadí hrá hudba z rádia.

Michal si upravuje účes pred zrkadlom, Daniel je posadený na

okraji vane s uterákom obmotaným okolo pása a sleduje

Michala. Michal stíši hudbu.

MICHAL

Si smutný kvôli doktorovi?

DANIEL

Nie. Bol som deprimovaný ešte

predtým ako zrušil sedenie.

MICHAL

Prečo to zrušil?

DANIEL

Chrípka alebo niečo.

Michal vyberie zo skrinky pod zrkadlom papierovú tašku.

MICHAL

Toto ti zlepší náladu. Nakúpil som

ti sem pár vecí. Mydlo...

DANIEL

Máš pravdu. Je mi výborne.

MICHAL

...zubnú kefku, pretože je mi zle z

toho, že používaš moju.

DANIEL

Nie tak zle ako mne.

MICHAL

Už si mal v ústach horšie veci. A

ešte tento lak na vlasy. Ak si

všimneš, slovo "pre mužov" je na

ňom napísané asi tridsat’sedemkrát.

DANIEL

Vel’mi mužné.

Michal odkladá všetky veci na poličku.

MICHAL

Zostávaš na noc?

DANIEL

Nie. Stále nezvládam byt’ v

Bratislave viac ako pár hodín bez

toho aby som dostal úzkost’.

(CONTINUED)
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MICHAL

Stále nechápem, že ti len tak

zrušil sedenie.

DANIEL

Aj tak by som prišiel kvôli oslave.

MICHAL

Neviem či som pripravený na skupinu

buzien, ktorá spieva "vel’a

zdravia, št’astia".

DANIEL

Kto každý príde?

MICHAL

Všetko Emilovi kamaráti.

Daniel sa zadíva na Michala, ktorý sa stále pokúša upravit’

si účes. Michal si to všimne.

MICHAL

Už končím. Musím to učesat’ tak aby

si l’udia nevšimli, že som skoro

plešatý.

DANIEL

Prosím t’a...

MICHAL

Moje vlasy začínajú niekde tu.

Otočí sa k Danielovi, prehrabne si pred ním vlasmi a ukazuje

mu krutú realitu.

MICHAL

Tomuto sa hovorí starnutie.

DANIEL

Dúfajme, že nebude silný vietor.

Michal sa ešte raz pozrie na seba v zrkadle. Zamračí sa,

vyzlečie si sveter, ktorý má na sebe a hodí ho na zem.

MICHAL

Dáš si drink?



3.

2. INT. - POOBEDIE - OBÝVAČKA

Daniel stojí na stoličke a lepí na stenu nápis "happy

birthday". Michal prichádza z kuchyne a podá mu drink.

DANIEL

Ty nič?

Michal hrdo zakýva hlavou.

DANIEL

Nehovor mi, že si prestal pit’.

MICHAL

A fajčit’ tiež.

DANIEL

Ako dlho?

MICHAL

Pät’ týždňov.

Daniel ho podporne pobúcha po ramene.

DANIEL

Čo t’a k tomu prinútilo?

MICHAL

Každý jeden deň po prepitej noci.

Michal podá Danielovi balóny a nakáže mu aby ich začal

fúkat’. Zazvoní mu mobil. Pozrie sa, kto mu volá a odíde do

svojej izby.

3. INT. - POOBEDIE - IZBA

Michal sa nervózne prechádza po izbe. Zdvihne telefón.

MICHAL

Adam! Ahoj. Ako sa máš? Si v

Bratislave? Je s tebou Alica? Vieš

čo, dnes nemôžem. Robím

narodeninovú oslavu pre kamaráta.

Asi to nepôjde. ... Adam? Si

vpohode? Nie, neplač. Zastav sa.

Jasné. Nie je to problém. Prídi.

Stará adresa.

Michal zloží telefón. Nechápe, čo sa práve stalo. Z obývačky

počut’ prasknutie balónu a následne zazvonenie vchodového

zvončeka.

(CONTINUED)
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MICHAL

Kurva.

4. INT. - POOBEDIE - OBÝVAČKA

Daniel otvára vchodové dvere, vchádzajú HUGO a LUKÁŠ. Michal

prichádza do miestnosti a zvíta sa s nimi. Načiahne sa za

darčekovou taškou, ktorú drží Lukáš.

MICHAL

Vezmem ti to?

Lukáš nevníma, pozerá sa na Daniela.

HUGO

Lukáš!

LUKÁŠ

(prebudí sa)

Čo?

HUGO

Podaj Michalovi darček.

LUKÁŠ

(podráždene)

Hlasnejšie prosím t’a.

Lukáš podá tašku Michalovi, ktorý ju položí na stôl s

darčekmi.

MICHAL

Poznáte sa s Danielom?

Hugo podá Danielovi ruku, potom mu podá ruku Lukáš.

LUKÁŠ

Už sme sa videli.

DANIEL

Ale nikdy nezoznamovali.

HUGO

Už ste sa videli ale niky ste sa

nezoznamovali?

LUKÁŠ

Čo na tom nechápeš?

MICHAL

Prichádza vaša prvá hádka?

(CONTINUED)
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LUKÁŠ

Prvá hádka odkedy sme vystúpili z

taxíka.

Hugo sa zamračí na Lukáša a posadí sa na gauč. Michal si

všetkých prezrie. Nadýchne sa.

MICHAL

Práve mi volal jeden kamarát zo

strednej. Je na noc v Bratislave a

chcel sa stretnút’. Pozval som ho

sem.

LUKÁŠ

Juraj? Toho poznám.

HUGO

Ja nie.

LUKÁŠ

Jasné, že ho nepoznáš. Ale ja áno.

MICHAL

Nie. Toto je Adam. A... Adam je..

heterák. Takže vás chcem

poprosit’...

DANIEL

(skočí mu do reči)

Prosím t’a, neponižuj nás

prednáškou o tom ako sa správat’

pred heterákom.

MICHAL

Adam nevie, že som teplý. Poznám ho

ešte z doby kedy som sa musel opit’

predtým ako som mal sex s mužom.

LUKÁŠ

(Hugovi)

Znie povedome?

DANIEL

Teraz zvykneš mát’ sex s každým,

kto na teba pekne pozrie.

HUGO

(Lukášovi)

Znie povedome?

Znovu zazvoní zvonček. Michal sa pozrie na svojich kamarátov

s prosebným výrazom. Ide otvorit’ dvere. Vo dverách stojí

EMIL v extravagantom outfite.

(CONTINUED)
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EMIL

Král’ovná dorazila.

5. INT. - PODVEČER - OBÝVAČKA

Daniel a Lukáš sa rozprávajú pri okne. Hugo sedí na gauči a

sleduje ich. Emil leží na gauči, má vyložené nohy na Hugovi

a fajčí jointa. Michal sedí oproti nim a stále si

kontroluje mobil.

EMIL

(ironicky)

Super oslava Miško.

MICHAL

(prevráti očami)

Si tu o hodinu skôr.

Emil sa postaví, prejde k Danielovi a Lukášovi, ponúkne im

jointa. Obaja si dajú. Z rádia začne hrat’ Emilova obl’úbená

pesnička. Zvýši hlasitost’ a začne tancovat’.

EMIL

Nesed’te tu.

Daniel a Lukáš sa zasmejú a prídu k nemu.

EMIL

Pamätáte si to ešte nie? Raz, dva,

tri, štyri.

Všetci traja začnú tancovat’ naučenú choreografiu. Michal a

Hugo ich pobavene sledujú. Michal sa k nim pridá. Cez hlasnú

hudbu si nevšimnú, že niekto klope na dvere. Hugo sa postaví

a ide ich otvorit’, zatial’ čo chlapci stále tancujú. Vo

dverách sa objaví Adam. Michal si ho všimne a hned’ prestane

tancovat’.

MICHAL

Adam!

Adam si prezerá chlapcov, cíti sa nesvoj.

MICHAL

Pod’ d’alej!

Adam vstúpi dnu.

MICHAL

Všetci, toto je Adam. Adam, toto sú

Lukáš, Hugo, Daniel a Emil.

Emil sa usmeje a pokloní sa ako princezná. Adam nereaguje.

(CONTINUED)
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MICHAL

Dáš si drink?

Adam prikývne. Michal mu donesie drink.

ADAM

Kto oslavuje?

EMIL

Král’ovná.

Michal venuje Emilovi nepríjemný pohl’ad.

EMIL

Teda král’.

HUGO

Adam, Michal vravel, že študuješ

právo?

ADAM

Áno. Čo robíš ty?

HUGO

Som učitel’.

ADAM

Vyzeráš skôr ako športovec.

HUGO

Občas hrávam tenis.

ADAM

Ja tiež.

Situácia je nepríjemná, všetci sledujú Hugov a Adamov

rozhovor.

ADAM

AKý predmet učíš?

HUGO

Matematiku.

ADAM

Matematiku?

HUGO

Áno.

EMIL

Učitel’ bol vždy moja fantázia,

vaša nie?

(CONTINUED)
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MICHAL

Emil, pomôžeš mi v kuchyni s

večerou?

EMIL

Prečo ja?

DANIEL

Pomôžem tiež.

EMIL

Môžeš ma ovievat’ palmovým listom.

Michal chytí Emila za ruku a odvedie ho do kuchyne.

MICHAL (M.O.)

Ty si kokot Emil!

HUGO

Sadneme si?

Hugo a Adam sa posadia a potichu pijú svoje drinky. Lukáš sa

presunie k baru aby si dolial drink.

ADAM

Mrzí ma, že som vás tu takto

prepadol.

HUGO

To je v poriadku.

ADAM

Si ženatý?

HUGO

Čože?

Adam ukáže na Hugovu obrúčku. Michal prichádza naspät’ do

miestnosti.

ADAM

Vidím, že si ženatý.

MICHAL

Áno, Hugo je ženatý.

ADAM

Máš deti?

HUGO

Syna.

(CONTINUED)
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ADAM

Ja dve dcéry.

HUGO

Ako dlho si ženatý?

ADAM

Osem rokov. Michal, veríš tomu, že

je to už osem rokov?

MICHAL

Veruže nie.

ADAM

Michal bol na strednej dobrý

kamarát s mojou manželkou Alicou.

MICHAL

Zábava.

ADAM

Žiješ v Bratislave?

HUGO

Áno. S manželkou sa rozvádzame.

Popravde, Lukáš a ja sme...

spolubývajúci.

MICHAL

Áno.

ADAM

To ma mrzí.

V obývačke zavládne ticho. Do miestnosti prichádzajú Emil a

Daniel. Michal pochopí, že je načase zbavit’ sa Adama.

MICHAL

Adam, pod’me hore. Porozprávame sa.

ADAM

(Hugovi)

Hned’ sa vrátim.

LUKÁŠ

Neboj sa, neujde ti.

Adam pozrie na Lukáša a potom spolu s Michalom odídu z

miestnosti.

HUGO

(Lukášovi)

Čo to malo znamenat’?

(CONTINUED)
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LUKÁŠ

Čo malo čo znamenat’?

HUGO

Vieš dobre čo.

LUKÁŠ

Chceš d’alšie pivo?

HUGO

Ty žiarliš.

Lukáš sa malicherne usmeje, potom sa otočí k Danielovi.

LUKÁŠ

(Danielovi)

Dlho som t’a nevidel v meste, kde

si sa stratil?

6. INT. - PODVEČER - IZBA

Adam sedí na okraji postele, v ruke drží svoj drink, hovorí

potichu. Michal stojí oproti nemu.

ADAM

Pekný byt.

MICHAL

Príliš drahý.

ADAM

Ako sa máš Michal?

MICHAL

Sám neviem.

ADAM

Pracuješ teraz na niečom?

MICHAL

Nie nie, po poslednej odmietnutej

knihe som prestal písat’ úplne.

Michal sa posadí na postel.

ADAM

Tvoji kamaráti sú vel’mi fajn. Ten

Hugo je vel’ký fešák.

MICHAL

Áno, je.

(CONTINUED)
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ADAM

Mám s nim toho vel’a spoločného. Čo

robí ten jeho spolubývajúci?

MICHAL

Je fotograf.

ADAM

Všetci sú fajn. Teda, až na toho

Emila. Nepáči sa mi ako rozpráva.

MICHAL

A ako rozpráva?

ADAM

Ved’ vieš, ten jeho zženštilý

humor.

MICHAL

Emil je vel’mi vtipný.

ADAM

Možno je, ale nemám rád tieto

afektované typy. Musíš uznat’ že je

trochu afektovný.

Michal neodpovedá.

ADAM

Nemám nič proti takým l’ud’om, kým

to nerobia na verejnosti.

MICHAL

Adam, kvôli čomu si plakal ked’ sme

spolu telefonovali?

ADAM

Ach, kvôli ničomu.

MICHAL

Niečo t’a muselo rozrušit’, ked’ si

sa potreboval tak súrne stretnút’.

ADAM

Môžeme na to proste zabudnút’?

MICHAL

Stalo sa niečo medzi tebou a

Alicou?

ADAM

Asi by som už mal íst’...



12.

7. INT. - VEČER - OBÝVAČKA

Emil vchádza do obývačky, kde sa Daniel a Lukáš potichu

rozprávajú na gauči.

EMIL

Radšej sa ani nepýtam.

Hugo prichádza do obývačky, v ruke drží fl’ašu vína. Daniel

a Lukáš stíchnu.

DANIEL

Hugo, pridaj sa k nám.

HUGO

Zaujímavý návrh. Koho nápad to bol?

LUKÁŠ

Myslel, pridaj sa ku konverzácii.

Daniel sa postaví a prejde k Emilovi.

HUGO

Myslel som, že si mu navrhol našu

dohodu.

LUKÁŠ

Na ničom sme sa nedohodli.

HUGO

Dohodli sme sa.

LUKÁŠ

Ty si sa dohodol.

Do obývačky prichádzajú Michal a Adam. Všetci stíchnu.

EMIL

Prichádzajú slečny.

MICHAL

Emil, prestaň.

ADAM

Musím íst’. Ďakujem za drink.

Hugo mu príde podat’ ruku.

ADAM

Hádam sa niekedy ešte stretneme.

Rád by som t’a zoznámil s mojou

manželkou.

(CONTINUED)
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LUKÁŠ

To znie ako sranda, nie Hugo?

EMIL

Hugo by sa s ním tiež rád zoznámil.

Teda, s ňou. Mám strašný problém s

rodmi.

ADAM

Ty buzerant.

Adam zaútočí päst’ou na Emila. V miestnosti prepukne hluk a

zmätok. Iba Michal stojí v kúte, zdesene pozerá na situáciu.

8. INT. - VEČER - OBÝVAČKA

Lukáš a Hugo sedia na gauči. Emil je vyvalený na kresle a

fajčí d’alší joint. Michal stojí v kúte, kde pije drink. Na

stole je položená skoro zjeená torta, na zemi rozthnutý

baliaci papier, na gauči hodené darčeky. Zrazu sa Emil začne

smiat’.

MICHAL

Čo je vtipné?

EMIL

Život.

MICHAL

Si sfetovaný.

EMIL

Dnes piješ Miško? Na moju počest’?

MICHAL

Drž hubu.

EMIL

Ach, pozor na agresívneho

homosexuála. Ked’ je triezvy, je

nebezpečný. Ked’ je opitý, je

smrtelný.

MICHAL

Pozor na homosexuála, ktorý nevie

poriadne ani čítat’. Krása nie je

všetko, drahý Emil.

EMIL

Nahováraj si to, zatial’ čo ti budú

d’alej vypadávvat’ vlasy. Ale

chápem, to patrí k starobe.

(CONTINUED)
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MICHAL

Život nekončí po tridsiatke.

Buzeranti sú v tomto horší ako

ženy.

Michal do seba kopne drink a začne si robit’ d’alší. Je už

dost’ opitý. Do miestnosti vojde Adam, ktorý vyzerá zničene.

MICHAL

Adam, je ti lepšie? Zmeškal si

tortu aj darčeky. Ale práve sa

ideme zahrat’ hru!

Michale tleskne rukami. Všetci naňho pozrú.

MICHAL

Hej všetci! Čas na hru!

LUKÁŠ

Mišo, nechaj ho.

MICHAL

Kl’udne môže odíst’ ked’ chce. Ale

viem, že nechce. Kebyže to chce,

odíde už dávno alebo sem vôbec

nepríde.

Vymení si s Adamom pohl’ad, ten si sadne na dlážku pod okno

a sleduje situáciu.

EMIL

Čo chceš hrat’? Pravdu a odvahu?

MICHAL

Nie nie, to je príliš teplé pre

Adama. Táto hra sa volá srdcové

záležitosti.

EMIL

To znie rozhodne menej teplo.

LUKÁŠ

Tú nepoznám.

MICHAL

Jasné, že nie. Práve som ju

vymyslel.

Michal si odpije z driku, začne sa teatrálne prechádzat’ po

miestnosti.

(CONTINUED)
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MICHAL

Pravidlá sú jednoduché. Každý usí

zavolat’ jednej osobe, ktorú v

živote najviac miloval!

HUGO

Ja nehrám.

LUKÁŠ

Ale áno, hráš. Rád by som vedel,

komu zavoláš po všetkom, čo sa za

poslednú dobu stalo.

HUGO

A komu by si zavolal ty? Som si

istý, že nie mne. Musel by si

zavolat’ viaceo čísel, však?

MICHAL

Chlapci... hrá sa to takto. Ked’

zavoláte, dostanete jeden bod. Ked’

zdvihne dotyčná osoba, dostanete

d’alšie dva body, ak zdvihne niekto

iný, dostanete jeden bod. Ked’ sa

predstavíte, máte dva body a ked’

mu poviete, že ho milujete, máte

d’alších 5 bodov.

EMIL

Shady.

MICHAL

Kto pôjde prvý? Dano?

DANIEL

Nechcem hrat’.

MICHAL

Ale no.

DANIEL

Nemám komu zavolat’.

MICHAL

Čo takto Petrovi?

LUKÁŠ

Kto je Peter?

MICHAL

Danov najlepší kamarát z detstva.

Ich mamy boli najlepšie kamarátky.

(CONTINUED)
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DANIEL

To je jedno. Aj tak je hetero.

EMIL

Takže nikdy nič nebolo?

DANIEL

Bolo. Boli sme opití a na druhý deň

tvrdil, že si nič nepamätá.

MICHAL

Za desat’ bodov ho môžeš

konfrontovat’ cez telefón!

Daniel vytiahne mobil. Premýšl’a, pozrie sa na každého

chlapca v miestnosti. Potom vytočí Petra.

DANIEL

Zdravím.

MICHAL

Jeden bod.

DANIEL

Peter? Aha, dobrý deň, je tam

Peter?

MICHAL

Jeden bod.

DANIEL

Nie, nie. Nič vážne. Nemusíte. Ja

sa ozvem. Dovi.

Zloží telefón.

DANIEL

Zdvihla jeho žena.

Odhodí mobil a položí si tvá do rúk.

DANIEL

Nemal som volat’. Do piče.

MICHAL

Celkovo dva body. Hrozné. Kto ide

d’alší?

EMIL

Michal, jebe ti?

Hugo sa postaví. Adam spozornie.

(CONTINUED)
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HUGO

Teraz ja.

Hugo vytiahne mobil, chvíl’u doň pozerá, potom ho zdvihne k

uchu.

LUKÁŠ

Komu voláš?

MICHAL

Žiarlivý?

LUKÁŠ

Zvedavý!

MICHAL

A trochu žiarlivý.

LUKÁŠ

Komu voláš?

HUGO

(do mobilu)

Ahoj.

MICHAL

Jeden bod.

HUGO

Tu je Hugo. Asi nemáš pri sebe

mobil, tak ti nechávam odkaz.

MICHAL

Jeden bod.

LUKÁŠ

Komu voláš Hugo?

HUGO

Lukáš, chcem ti len povedat’, že

t’a milujem.

MICHAL

Pät’ bodov! Povedal si to!

Hugo zloží telefón, pozerá na Lukáša. Adam sa postaví.

ADAM

Zbláznil si sa? Prečo si to urobil?

HUGO

Pretože ho milujem.

(CONTINUED)
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ADAM

To ti neverím.

Hugo sa pozrie na Adama.

HUGO

Opustil som svoju ženu a diet’a pre

Lukáša.

ADAM

Nechcem to počut’. Je to nechutné.

HUGO

Niektorí muži opúšt’ajú svoje

rodiny pre iné ženy.

ADAM

To chápem, to je predsa normálne.

HUGO

Nie vždy sa to podarí Adam. So

ženou sme sa snažili ale obaja sme

vedeli, že to nepôjde. Vždy sme

vedeli, že tam niečo je... A potom

som stretol Lukáša.

LUKÁŠ

Prečo vždy z tvojich úst zniem ako

záporák? Chudáčik Hugo, opustil

svoju ženu a Lukáš ho aj tak stále

podvádza. Nikdy som ti nič

nesl’úbil! Vedel si, aký je môj

sexuálny život. Nebudem sa ti

ospravedlňovat’.

Michal si opät’ nalieva drink.

MICHAL

Lukáš, si na rade.

LUKÁŠ

Neverím vo vzt’ahy, v ktorých sa

nemôžeš ani pozriet’ na iného

chlapa. Nedá sa to slúbit’.

HUGO

Snažím sa chápat’ to.

LUKÁŠ

Ale prosím t’a.

(CONTINUED)
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HUGO

Súhlasil som predsa s dohodou.

LUKÁŠ

S tvojou dohodou.

EMIL

S akou dohodou?

LUKÁŠ

Trojka nie je riešenie.

HUGO

Je to kompromis.

LUKÁŠ

Kompromis, s ktorým som nesúhlasil.

Nie je to môj štýl. Mám rád

všetkých chlapcov ale nemám ich rád

naraz.

MICHAL

Aký bol Daniel v posteli?

Lukáš pozrie na Daniela.

LUKÁŠ

(Danielovi)

Ty si mu to povedal?

MICHAL

Bolo mi to jasné od momentu kedy

ste prišli.

Hugo pozerá do zeme. Lukáš si k nemu sadne, položí u ruku na

rameno.

HUGO

Čo odo mňa vlastne chceš?

LUKÁŠ

Rešpektovanie mojej slobody. Ty

vie, že t’a milujem ale musíš

prijat’ fakt, že tu vždy budú aj

iní. Nebudem ti o nich hovorit’.

Ale ak sa ma na nich spýtaš,

nebudem klamat’. Nechcem ti

ubližovat’ ale ani klamat’.

EMIL

Dostávaš body!

(CONTINUED)
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MICHAL

Čo?

EMIL

Povedal to. Povedal Hugovi, že ho

miluje.

MICHAL

Nezavolal mu.

DANIEL

Ale povedal to. Bez telefónu.

MICHAL

Nepoužil telefón, nedostáva body!

Lukáš sa postaví, príde k Emilovi, ktorý mu podá svoj mobil.

Sadne si, tak aby nevidel na Huga. Hugovi začne zvonit’

mobil, zdvihne ho.

HUGO

Haló?

EMIL

Jeden bod.

LUKÁŠ

Ahoj Hugo.

EMIL

Jeden bod.

LUKÁŠ

Tu je Lukáš.

EMIL

Ďalšie dva body!

LUKÁŠ

Milujem t’a.

EMIL

Pät’ bodov!

LUKÁŠ

Budem... budem sa snažit’.

HUGO

Ja tiež.

Obaja zložia.

(CONTINUED)
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EMIL

Desat’ bodov. Lukáš vyhral!

MICHAL

Ešte sme neskončili. Si na rade

Adam.

EMIL

Michal nechaj ho.

MICHAL

Nestaraj sa do toho!

EMIL

Nemusíš ho počúvat’ Adam.

Adam s l’útost’ou pozrie na Emila.

EMIL

Prepáč, že som t’a udrel Emil.

MICHAL

Komu zavoláš Adam?

DANIEL

Komu zavoláš ty Michal?

EMIL

Michal nikdy nikoho nemiloval.

MICHAL

(skríkne)

Drž hubu buzna.

DANIEL

Pre boha Michal, si okúzlujúci

hostitel’.

MICHAL

Drahý Adam, spomínaš si na nášho

spolužiaka Juraja?

Adam znervóznie.

ADAM

Čo s ním?

MICHAL

Bol si do neho predsa zamilovaný.

Mal by si mu zavolat’.

(CONTINUED)
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ADAM

Juraj bol iba kamarát.

MICHAL

Podl’a jeho slov ste mali vel’mi

vášnivý vzt’ah.

ADAM

Čo tým myslíš?

MICHAL

Spávali ste spolu.

ADAM

To nie je pravda.

MICHAL

Juraj mi povedal všetko o vás

dvoch.

ADAM

Juraj si vymýšl’al. Boli sme

kamaráti, kým mi nepovedal, že je

gay.

MICHAL

Nedokázal si čelit’ pravde, tak si

sa s ním prestal kamarátit’. Juraj

nikdy nechápal, prečo si to urobil.

ADAM

Nie...

MICHAL

Zavolaj mu!

ADAM

Nie!

MICHAL

Zavolaj mu!

Michal mu podá svoj mobil. Adam nereguje.

MICHAL

Okej, vytočím ho pre teba.

ADAM

Daj to sem!

Vytrhne Michalovi telefón z ruky. Začne vytáčat’ číslo.

Všetci ho potichu sledujú.

(CONTINUED)
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ADAM

Haló?

MICHAL

Jeden bod.

ADAM

Tu je Adam.

MICHAL

Dva body.

ADAM

Áno, som to ja. Znieš prekvapene.

MICHAL

Ešte aby nie.

ADAM

Som v Bratislave. Nechcem to teraz

vysvetlovat’. Volám ti aby som ti

povedal...

MICHAL

Že t’a milujem.

ADAM

Že t’a milujem.

MICHAL

(rozosmeje sa)

Bonusových desat’ bodov! Daj mi to.

Vytrhne Adamovi mobil z ruky.

MICHAL

Jurko! Pocul si, čo povedal?

Michal stíchne.

MICHAL

Alica? Jasné, že som vedel, že si

to ty. Ako sa máš? Áno, všetko mi

povedal. Áno. Odovzdám. Maj sa.

Zloží telefón, bezmocne sa posadí do kúta izby.

EMIL

Teraz som na rade ja. Si úbohý a

smutný muž Michal. Si teplý aj ked’

to necheš. Nič s tým neurobíš.

Budeš teplý až kým nezomrieš.

Usmeje sa. Začne si zbierat’ darčeky.

(CONTINUED)
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EMIL

Och zlatíčka, d’akujem za oslavu.

Bolo to perfektné.

Emil, Hugo, Lukáš a Adam odchádzajú. Michal stále sedí v

kúte miestnosti, potichu plače. Daniel si k nemu príde

sadnút’.

MICHAL

Prečo klamal?

DANIEL

Kto?

MICHAL

Juraj. Prečo klamal?

DANIEL

Neviem Miško... Koniec koncov,

človeku je dané, že ho ovel’a viac

vábi klamstvo a pretvárka ako

pravda.

Michal si položí hlavu na Danielove rameno. Daniel svojho

kamaráta objíme.


