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1 INT. POOBEDIE. KÚPEL’ŇA 1

V pozadí kúpel’ne hrá hudba z rádia. MICHAL stojí pred

zrkadlom a češe sa. DANIEL sedí na okraji vane s uterákom

zamotaným okolo pása a strihá si nechty. Michal stíši hudbu.

MICHAL

Zostávaš na noc?

DANIEL

Nie. Stále nezvládam byt’

v Bratislave viac ako pár hodín bez

toho aby som dostal úzkost’.

MICHAL

(lakuje si vlasy)

Chápem.

DANIEL

Kto každý príde?

MICHAL

Vel’a l’udí. Neviem či som

pripravený na skupinu buzien, ktorá

spieva "vel’a zdravia, št’astia".

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

si účes.

DANIEL

Ako sa češeš?

MICHAL

Tak aby l’udia nevedeli, že som

plešatý.

Michal si prehrabne vlasmi, ukazuje Danielovi krutú realitu.

DANIEL

(zasmeje sa)

Snád’ nebude vietor.

Michal sa ešte raz pozrie na seba v zrkadle. Oblečie si

ružový sveter, ktorý je položený pri uterákoch. Zamračí sa

na seba a odíde z kúpel’ne.

MICHAL (M.O.)

Pod’me to prichystat’.



2.

2 INT. PODVEČER. OBÝVAČKA 2

Daniel stojí na stoličke a lepí na stenu nápis "happy

birthday". Michal stojí v strede miestnosti a kontroluje či

je nápis rovno. Zrazu mu zazvoní mobil. Prekvapí ho, kto

volá. Hodí Danielovi balóny.

MICHAL

Nafúkaj ich prosím.

Daniel začne fúkat’ balóny ale nenápadne stále sleduje

Michala. Ten zodvihne telefón.

MICHAL

Adam! Ahoj. Ako sa máš? Si

v Bratislave? Vieš čo, dnes

nemôžem.

Danielovi praskne v rukách balón. Michala to vystraší,

venuje mu nahnevaný pohl’ad.

MICHAL

Áno, robím narodeninovú oslavu pre

kamaráta. Asi to nepôjde... Adam?

Si v pohode? Nie, neplač. Zastav

sa. Jasné. Nie je to problém.

Prídi. Stará adresa.

Michal zloží telefón. Nechápe, čo sa práve stalo.

DANIEL

Všetko vporiadku?

Zazvoní zvonček. Michal ide otvorit’ dvere. Vo dverách stojí

EMIL v extravagantnom outfite. V ruke drží darčekovú tašku.

EMIL

Král’ovná dorazila!

Objímu sa. Emil vojde dnu a obzrie sa po obývačke.

EMIL

Kde sú všetci?

MICHAL

Si tu skoro. Prečo nie si

s ostatnými v divadle?

EMIL

Kebyže sa chcem pozerat’ na

polonahého Koleníka, otvorím si

instagram.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

Michal priatel’sky pleskne Emil po hlave a vezme mu z ruky

darčekovú tašku.

MICHAL

Poznáš sa s Danielom?

EMIL

Už sme s videli.

DANIEL

Ale nikdy nezoznamovali.

Podajú si ruky a pobozkajú sa na líce. Michal popritom

nalieva do pohára vodku.

MICHAL

Už ste sa videli ale nikdy

nezoznamovali?

DANIEL

Čo na tom nechápeš?

Emil si vezme od Michala pohár a sadne si na gauč. Odpije

si.

EMIL

Prvá hádka?

DANIEL

Prvá odkedy si prišiel.

Daniel sa posadí vedl’a Emila. Michal si ich prezrie.

MICHAL

Volal mi jeden kamarát z výšky.

Je na noc v Bratislave a chcel sa

stretnút’. Pozval som ho sem.

DANIEL

Poznám ho?

MICHAL

Nepoznáš. Chcem vás poprosit’...

DANIEL

Prosím t’a, neponižuj nás

prednáškou o tom ako sa správat’

pred cudzími l’ud’mi.

Michal na Daniela škaredo pozrie.

(CONTINUED)



CONTINUED: 4.

EMIL

Ako vyzerá? Som nadržaný.

MICHAL

Presne o tomto hovorím.

EMIL

(zasmeje sa)

Budem slušná.

3 INT. VEČER. IZBA 3

Z polootovorených dverí počut’ hudbu a Emilov smiech. Michal

sa hrabe v skrini. Vytiahne z nej čierny sveter. Ružový

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

4 INT. VEČER. OBÝVAČKA 4

Obývačka je farebne vyzdobená. Na stole sú položené fl’aše

s alkoholom a jedlo. Michal nervózne pozerá von z okna.

V jednej ruke drží pohár. V druhej ruke drží mobil, ktorý

často kontroluje.

Emil drží v ruke fl’ašu vína a snaží sa zatancovat’ naučenú

choreografiu, ktorá mu ale vel’mi nejde. Daniel sedí na

gauči a zabáva sa na ňom.

EMIL

Ešte raz. Je to takto.

Začne tancovat’, ale ihned’ si pomýli krok. Daniel sa

zasmeje.

DANIEL

Možno by si mal prestat’ pit’.

EMIL

(afektovane)

No prepáč. Ja som Beyoncé tejto

skupiny.

Niekto zaklope na dvere. Michalovi vypadne z ruky pohár a

rozbije sa na zemi.

EMIL

Dramatický?

Michal ignoruje pohár a ponáhl’a sa k dverám. Ešte raz

prosebne pozrie na Emila a Daniela a potom otvorí. Vo

dverách stojí ADAM.

(CONTINUED)



CONTINUED: 5.

MICHAL

Adam!

Adam nesmelo vkročí do bytu a podá Michalovi ruku. Emil si

afektovane položí ruku na hrud’ a otočí sa k Danielovi.

EMIL

(iba otvára ústa)

Je môj.

MICHAL

Toto je Adam. Adam toto sú Daniel

a Emil.

Emil sa pokloní ako princezná. Adam na to nereaguje.

MICHAL

Dáš si drink?

Adam prikývne. Michal začne nalievat’ vodku do d’alšieho

pohára zatial’ čo sa Adam posadí do kresla. Daniel sa vráti

na gauč a Emil si sadne na zem. Michal podá drink Adamovi a

sadne si vedl’a Daniela.

ADAM

Kto oslavuje?

EMIL

Nie tak vel’mi oslavuje ako pomaly

zomiera. Po tridsiatke by sa

oslavovat’ nemalo.

Michal venuje Emilovi nepríjemný pohl’ad a ten stíchne.

Daniel sa snaží upokojit’ situáciu.

DANIEL

Michal vravel, že si grafik.

ADAM

(nesmelo)

Čo robíš ty?

DANIEL

Učitel’a.

ADAM

Vyzeráš ako športovec.

DANIEL

Občas hrávam tenis.

(CONTINUED)



CONTINUED: 6.

ADAM

Ja tiež.

Všetci si odpijú zo svojich drinkov. Situácia je trochu

nepríjemná.

ADAM

Čo učíš?

DANIEL

Matiku.

ADAM

Matiku?

EMIL

(zamyslene)

Vždy som chcel mat’ románik

s učitel’om.

Michal sa zrazu postaví.

MICHAL

Emil, pomôžeš mi v kuchyni

s večerou?

EMIL

Môžem t’a ovievat’ palmovým listom!

Michal chytí Emila za ruku a odvedie ho do kuchyne.

MICHAL (M.O.)

Ty si jebnutý!

Daniel predstiera, že Michala nepočul a doleje Adamovi

drink.

ADAM

Mrzí ma, že som vás tu takto

prepadol.

DANIEL

To je v poriadku.

Adam ukáže na Hugovu obrúčku.

ADAM

Si ženatý?

DANIEL

(zaskočene)

Rozvádzam sa.

(CONTINUED)



CONTINUED: 7.

ADAM

Máš deti?

DANIEL

Syna.

ADAM

Ja dve dcéry.

Do miestnosti sa vracia Michal s nervóznym úsmevom.

ADAM

Miško, veríš tomu, že som už osem

rokov ženatý?

MICHAL

Nie.

ADAM

Michal sa na výške kamarátil

s mojou manželkou Alicou.

Michalovi sa nepáči smer konverzácie. Pochopí, že je načase

zbavit’ sa Adama.

MICHAL

Pod’me hore. Porozprávame sa.

Adam počúvne Michala a ide hore. Michal si všimne, že za ním

Daniel pozerá.

ADAM

(Danielovi)

Hned’ sa vrátime.

DANIEL

Budem čakat’.

Adam si vezme drink a pomaly vychádza po schodoch. Michal sa

ešte obráti za Danielom.

MICHAL

(potichu)

Čo to robíš?

DANIEL

Čo?

MICHAL

Vieš dobre čo.

Pár sekúnd si intenzívne pozerajú do očí.

(CONTINUED)



CONTINUED: 8.

DANIEL

Ty žiarliš?

MICHAL

Ešte to tak.

Michal sa otočí, Daniel ho ale chytí za ruku a otočí ho

spät’.

DANIEL

Kto to je?

Michal neodpovedá.

DANIEL

Tvoja prvá láska?

Michal sa mu vytrhne a bez slov odchádza hore. Daniel na

neho pozerá.

5 INT. VEČER. IZBA 5

Adam sedí na okraji postele. Pozerá sa na pohár, ktorý drží

v ruke. Michal stojí oproti nemu a sleduje ho.

ADAM

(potichu)

Máš to tu pekné.

MICHAL

Kvôli čomu si plakal, ked’ sme

spolu telefonovali?

ADAM

Sám neviem.

MICHAL

Čo t’a rozrušilo, že si sa

potreboval tak súrne stretnút’?

ADAM

Môžeme na to zabudnút’?

MICHAL

Stalo sa niečo medzi vami? Alicou a

tebou?

ADAM

(postaví sa)

Asi by som mal už íst’.

(CONTINUED)



CONTINUED: 9.

MICHAL

(priblíži sa k nemu)

Nechod’.

Adam sa znovu posadí a odpije si z drinku.

ADAM

Daniel je vel’mi fajn. Fešák.

MICHAL

Áno, je.

ADAM

Mám s ním toho vel’a spoločného.

MICHAL

Áno.

ADAM

Na druhú stranu ten Emil. Nepáči sa

mi ako rozpráva.

MICHAL

Ako rozpráva?

ADAM

Ved’ vieš, ten jeho zženštilý

humor.

MICHAL

Emil je vtipný.

ADAM

Nemám rád afektované typy. Uznaj,

že je trochu afektovaný.

Michal neodpovedá.

ADAM

Nemám nič proti takým l’ud’om. Kým

to nerobia na verejnosti.

6 INT. VEČER. OBÝVAČKA 6

Michal s Adamom vchádzajú do obývačky. Daniel nervózne sedí

a počúva Emila. Emil fajčí jointa a rozpráva sa vpodstate

sám so sebou.

EMIL

Neviem prečo sa rodičia boja, že sa

ich deti zmenia na buzny ak sa

o nich budú v škole učit’. Ja som

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 10.

EMIL (cont’d)

sa učil o druhej svetovej vojne a

aj tak som nenapadol Pol’sko.

Obaja si všimnú, že majú spoločnost’.

EMIL

Ááále, slečny sa vrátili.

MICHAL

Emil, prestaň.

ADAM

(ignoruje Emila)

Musím íst’.

Daniel mu príde podat’ ruku.

ADAM

Hádam sa niekedy ešte stretneme.

Rád by som t’a zoznámil s mojou

manželkou.

EMIL

(postaví sa vedl’a Daniela)

Daniel by sa s NÍM tiež rád

zoznámil. Teda, s ŇOU. Sorko, mám

strašný problém s rodmi.

ADAM

Ty buzerant!

Adamovi prasknú nervy a vyleje zvyšok svojho drinku na

Emila. Emil afektovane zakričí a utiera si mokrú tvár.

7 INT. VEČER. KÚPEL’ŇA 7

Emil si dramaticky oplachuje tvár v umývadle. Michal mu

vyberá z vlasov kúsky citrónu.

EMIL

Zničil mi tričko!

MICHAL

Neboj, Zara bude zajtra otvorená.

Michal podá Emilovi uterák. Obaja si sadnú na okraj vane a

tvária sa nešt’astne. Prejde si rukami po tvári.

(CONTINUED)



CONTINUED: 11.

EMIL

Vyzerám hrozne.

MICHAL

Krása nie je všetko drahý Emil.

EMIL

Nahováraj si to, zatial’ čo d’alej

plešatieš. Staroba.

MICHAL

Život nekončí po tridsiatke. Buzny

sú v tomto horšie ako ženy.

Emil sa nahlas zasmeje.

MICHAL

Čo je vtipné?

EMIL

Život.

EMIL

Prečo to urobil? Ved’ som žartoval.

MICHAL

Hetero muži vedia byt’

precitlivení.

EMIL

(šokovane)

Hetero? Myslel som, že je tvoj

bývalý.

MICHAL

Nie. Bolo to čisto platonické.

EMIL

(povzdychne si)

Vyzerá dobre. Ale určite je ten

typ, čo počúva Coldplay.

MICHAL

Počúvaš sa niekedy? Ked’ rozprávaš?

8 INT. VEČER. OBÝVAČKA 8

Adam sedí na zemi, má hlavu položenú v dlaniach. Daniel

nalieva d’alší drink. Prinesie ho Adamovi, ktorý ho príjme.

Daniel sa posadí k nemu.

(CONTINUED)



CONTINUED: 12.

ADAM

Prečo som to urobil?

DANIEL

Emil dokáže byt’ neznesitel’ný.

Adam si poriadne odpije z drinku. Zadíva sa na Daniela.

ADAM

Prečo si tu?

DANIEL

Ako to myslíš?

ADAM

Si iný ako Mišo a Emil. Si

normálny. Ako ja.

Daniel sa zamyslí.

DANIEL

Som tu pretože Michal je môj

partner.

ADAM

Prečo to hovoríš?

DANIEL

Pretože je to pravda.

ADAM

To ti neverím.

DANIEL

Opustil som svoju ženu a syna pre

Michala.

ADAM

Nechcem to počut’. Je to nechutné.

DANIEL

Niektorí muži opúšt’ajú svoje

rodiny pre iné ženy.

ADAM

To chápem. To je predsa normálne.

DANIEL

Nie vždy sa to podarí. Snažili sme

sa. Obaja sme ale vedeli, že to

nepôjde. Vždy sme vedeli, že tam

niečo je. A potom som stretol

Michala...

(CONTINUED)



CONTINUED: 13.

ADAM

Bud’ ticho.

Daniel zmĺkne. Adam vyzerá ako keby sa mu zrútil celý svet.

DANIEL

Prečo si tu ty?

Adam pomaly pozrie na Daniela. Neodpovedá.

9 INT. VEČER. OBÝVAČKA 9

Obývačka je plná hostí. Oslávenec rozbal’uje darčeky.

Obklopujú ho kamaráti, ktorí pripíjajú na jeho zdravie.

Medzi nimi je aj Emil. Michal stojí obd’aleč a bez slov

sleduje dianie. Z kuchyne prichádza vysmiaty Daniel. Všimne

si Michala a postaví sa vedl’a neho.

DANIEL

Prečo si nám nepovedal, že je

hetero?

MICHAL

Asi ma viac vábi pretvárka ako

pravda. Vždy to tak pri ňom bolo.

Daniel chytí Michala za ruku. Spoločne mlčky sledujú dianie

oslavy.


