
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Florian Zeller 

 

SYN  

/ 
 

THE SON  

 

 

 

 

 

 

 



 —— 1 

Osoby: 

 

PIERRE 

NICOLAS 

ANNA  

SOFIE 

DOKTOR 

 

 

 

 

Překlad: Michal Zahálka 

Dramaturgie: Renata Venclová 

Rozhlasová úprava a režie: Martina Schlegelová 

Zvuk: Jitka Špálová 

Hudba a zvukový design: Jan Čtvrtník 

 

 

 

 

Premiéra 28. 2. 2022 Český rozhlas Vltava 

 

 



 —— 2 

 

Characters: 

 

PIERRE 

NICOLAS 

ANNA  

SOFIE 

DOCTOR 

 

 

 

 

Translated to Czech by Michal Zahálka 

Dramaturge: Renata Venclová 

Radio adaptation and direction: Martina Schlegelová 

Sound: Jitka Špálová 

Music and sound design: Jan Čtvrtník 

 

 

 

 

First broadcasted 28th February 2022 Český rozhlas Vltava 

 



 —— 3 

 

— 1 — 

Hudba. Syšíme zvonek u dveří, pláč malého dítěte, někdo jde otevřít.  

PIERRE: Slyším! Už jdu! (Odemyká) Anno! Co tady děláš?  

ANNA:  Ahoj. Promiň. Já … 

PIERRE: Stalo se něco? Zvoníš jak blázen… 

ANNA: Je tady? 

PIERRE: Nicolas?  

ANNA: Ona, je tady?  

PIERRE: Kde by byla? Zrovna uspává malýho. A ty zvoníš jako - 

ANNA: Já jsem vás nechtěla rušit. Jenže mi nebereš telefon.  

PIERRE: O co jde?  

ANNA: O Nicolase. 

PIERRE: Stalo se něco? 

ANNA: Jo. Není na tom dobře. A já už to nezvládám. 

PIERRE: Anno, prosím tě, sejdeme se zítra někde - 

ANNA: Dneska ráno si mě zavolali na gympl a ředitel mi… 

Pierre si povzdechne.  

ANNA: Obtěžuje tě to? 

PIERRE: Ale ne. 

ANNA: Mluvím o tvým synovi! Tváříš se jako bych tě přišla otravovat s 

nějakejma mejma záležitostma.  

PIERRE: Promiň. Jsem jenom trochu… unavenej. Malej ještě pořádně nespí a - 
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— 1 — 

Music. We hear a door bell, a baby crying, some goes to answer the door.  

PIERRE: I can hear! I’m coming! (Unlocking the door) Anna! What are you doing 

here?  

ANNA:  Hi. I’m sorry. I … 

PIERRE: Is something the matter? You’re ringing like mad… 

ANNA: Is she here? 

PIERRE: Nicolas?  

ANNA: She, is she here?  

PIERRE: Where else would she be? She’s putting the baby to bed. And you’re 

ringing like - 

ANNA: I didn’t want to disturb you. But you’re not answering your phone.  

PIERRE: What’s the matter?  

ANNA: It’s Nicolas. 

PIERRE: Has something happened? 

ANNA: Yes. He’s not well. And I can’t cope any more. 

PIERRE: Anna, please, can we meet tomorrow somewhere - 

ANNA: This morning I was summoned to the school and the headteacher… 

Pierre sighs.  

ANNA: Am I disturbing you? 

PIERRE: No. 

ANNA: It’s your son I’m talking about! You look as if I’ve come to annoy you 

with my problems.  

PIERRE: I’m sorry. I’m just a little... tired. The baby’s still not sleeping much and - 
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ANNA:     Nechal si mě zavolat. Ředitel gymnázia. A já se dozvěděla, že už tři 

měsíce nechodí do školy… 

PIERRE:  Cože?  

ANNA: Už tři měsíce jenom předstírá…  

PIERRE: Moment… On tři měsíce nechodí do školy? A ty sis za celou tu dobu 

ničeho nevšimla? 

ANNA: Ne. Pustíš mě dál? 

PIERRE: Jasně, pojď. (Anna vejde, zavřou se dveře.) Jak je to možný? 

ANNA: Ráno vždycky odešel s brašnou a věcma na celej den, ale nedošel tam.  

PIERRE: To si děláš legraci? A co dělal? 

ANNA: Netuším. Dokonce si říkám, jestli… 

PIERRE: Jestli co? 

Do předsíně vejde SOFIE.  

SOFIE:  Ahoj Anno. Co se děje? 

PIERRE: Sofie, Anna si se mnou přišla promluvit o Nicolasovi. Zrovna jsme se 

dozvěděli, že přestal chodit do školy, a… 

ANNA: Nejde jen o to, Pierre… Není na tom dobře. 

PIERRE: Ano, není na tom teď dobře a…  

ANNA: Není na tom dobře už několik měsíců.   

SOFIE: Od chvíle, co vás Pierre opustil, předpokládám… 

PIERRE: Sofie, prosím tě.  

ANNA: Musíš si s ním promluvit, Pierre. Potřebuje tě. Nemůžeš ho v tom 

nechat.  

PIERRE: Já ho v tom samozřejmě nenechám! Zítra za ním zajdu. Jo? Nějak 

navečer.  

ANNA: Kdy navečer? 

Někde se rozpláče dítě.  
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ANNA:     The headteacher asked me to come. And I found out he hadn’t been to 

school for three months… 

PIERRE:  What?  

ANNA: For three months he’s been pretending to…  

PIERRE: Hold on… He hasn’t been to school for three moths? And you never 

noticed anything during all that time? 

ANNA: No. Can I come in? 

PIERRE: Sure, come in. (Anna enters, the door closes.) How is that possible? 

ANNA: In the morning he’d leave with his bag and things for the day, but he 

didn’t get there.  

PIERRE: Are you kidding me? And what was he doing? 

ANNA: I have no idea. I actually think whether… 

PIERRE: Whether what? 

SOFIE enters the hall.  

SOFIE:  Hi Anna. What’s up? 

PIERRE: Sofie, Anna has come to talk to me about Nicolas. We’ve just found out 

he hasn’t been going to school… 

ANNA: It’s not just that, Pierre… He’s not well. 

PIERRE: Yes, he’s not well now and...  

ANNA: He hasn’t been well for months.   

SOFIE: Ever since Pierre left you I presume… 

PIERRE: Sofie, please.  

ANNA: You must talk to him, Pierre. He needs you. You can’t abandon him.  

PIERRE: Of course I won’t abandon him! I’ll go and see him tomorrow. Okay? 

Sometime in the evening.  

ANNA: When in the evening? 

A baby starts crying somewhere.  
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Sofie:         Ach jo už. (Odejde) 

PIERRE: Pozval bych tě dál, ale zrovna uspáváme Sachu.  

ANNA: Jasně. 

PIERRE: Neboj Anno. Všechno bude dobrý. Jsem tady pro něj. 

ANNA: Ne, právěže nejsi. 

 

— 2 — 

V Nicolasově pokoji. Hraje hlasitá hudba. 

PIERRE: Chci s tebou mluvit, Nicolasi… Víš… Proto jsem přišel domů. Teda, chci 

říct… sem. Posloucháš mě? 

NICOLAS: Jo. 

PIERRE: Ztlum to, prosím tě. (Hudba se ztlumí) Máma říkala, žes přestal chodit 

do školy. Co se děje?  

NICOLAS: Nic. 

PIERRE: Ne, žádný „nic“. Vysvětli mi to.  Pauza. Nicolasi?  

  Proč jsi přestal chodit do školy? 

NICOLAS: Já nevim. 

PIERRE: Nějakej důvod to snad mít musí. Chceš se nechat vylejt z gymplu? 

NICOLAS: Kdybys věděl, jak moc je mi to jedno. 

PIERRE: Co? 

NICOLAS: Všechno. 

PIERRE: Paráda! To je skvělej přístup… Dej to sem. (Hudbu vypne) 

  Cos vlastně dělal? Celý ty dny…  

NICOLAS: Procházel se. 

PIERRE:  Procházel se. 

NICOLAS: No. 
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Sofie:         Not again. (She leaves) 

PIERRE: I’d ask you in, but we’re putting Sacha to bed.  

ANNA: Sure. 

PIERRE: Don’t worry, Anna. Everything will be fine. I’m here for him. 

ANNA: Well, you’re not. 

 

— 2 — 

In Nicolas’s room. Noisy music playing. 

PIERRE: I want to talk to you, Nicolas… You know… That’s why I’ve come home. I 

mean... here. Are you listening? 

NICOLAS: Yeah. 

PIERRE: Turn it down, please. (The music volume reduces) Mum said you’d 

stopped going to school. What’s going on?  

NICOLAS:  Nothing. 

PIERRE: No, not “nothing”. Explain it to me.  Pause. Nicolas?  

  Why have you stopped going to school? 

NICOLAS: I don’t know. 

PIERRE: There must be a reason. Do you want to get kicked out? 

NICOLAS: If you only knew how little I care about it. 

PIERRE: About what? 

NICOLAS: About everything. 

PIERRE: Great! That’s a great approach… Give it to me. (He turns the music off) 

  What have you been doing? All those days…  

NICOLAS: Walking. 

PIERRE:  Walking. 

NICOLAS: Yeah. 
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PIERRE: Sám? 

NICOLAS: No.  

PIERRE: Sám ses procházel po ulicích?  

NICOLAS: Nebo v parku. 

PIERRE:  Nicolasi! Máš před maturitou…To tě nenapadlo, že nám to ze školy 

nakonec dají vědět? 

NICOLAS: Nebylo mi dobře.  

PIERRE: Proč ti nebylo dobře?   Nicolas mlčí.   Nicolasi… Máma mi řekla, že to s 

tebou nezvládá. Že se k ní nechováš pěkně. Chce tě poslat do internátu. 

Věděls to?  

NICOLAS: Ne. To ti řekla? 

PIERRE: Stalo se něco ve škole?  

NICOLAS: Ne. 

PIERRE: Nebo někde jinde…  

NICOLAS: Já nevím, jak to říct. 

PIERRE: Prostě svejma slovama.  

NICOLAS:  Tíží mě život.  

PIERRE: Aha. A co je v tvým životě špatně? 

NICOLAS: Já nevím.  Pauza.   Jenom jsem si říkal, že bych… snad… 

PIERRE: No?  

NICOLAS: Ne. Nic. Zapomeň. 

PIERRE: Ale jo, řekni… 

NICOLAS: Chtěl bych bydlet u tebe. 

PIERRE:   Aha... 

NICOLAS: S mámou si nerozumíme. Já bych chtěl bydlet s tebou a s bráškou… 

PIERRE:  Jo.  
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PIERRE: On your own? 

NICOLAS: Yeah.  

PIERRE: You walked around the streets on your own?  

NICOLAS: Or in a park. 

PIERRE:  Nicolas! Your final exams are approaching… Did you not think they’d let 

us know from the school at some point? 

NICOLAS: I wasn’t well.  

PIERRE: Why were you not well?   Nicolas is silent.   Nicolas… Mum told me she 

can’t cope. That you don’t treat her well. She wants to send you to 

boarding school. Did you know that?  

NICOLAS: No. Did she tell you that? 

PIERRE: Has something happened at school?  

NICOLAS: No. 

PIERRE: Or somewhere else…  

NICOLAS: I don’t know how to say it. 

PIERRE: In your own words.  

NICOLAS:  Life is weighing me down.  

PIERRE: Oh. And what’s wrong with your life? 

NICOLAS: I don’t know.  Pause.   I just thought I’d… perhaps… 

PIERRE: Yes?  

NICOLAS: No. Nothing. Forget about it. 

PIERRE: Yeah, tell me… 

NICOLAS: I’d like to live with you. 

PIERRE:  Oh... 

NICOLAS: I don’t get along with mum. I’d like to live with you and my little 

brother… 

PIERRE:  Yes.  
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NICOLAS: Tati, jestli mě strčíte na intr, tak se zblázním. 

PIERRE: Pojď sem. No tak. (Obejme ho). Neboj. To zvládnem. Jo? Neboj se. Nějak 

to vymyslíme.  

 

— 3 — 

Na procházce v parku. 

PIERRE: Nemůžu ho v tom nechat. 

SOFIE: Jasně. To říká ona, aby ses cítil provinile. 

PIERRE: To s tím nemá co dělat, Sofie. Prochází složitým obdobím. 

SOFIE: Už spí. Pojď, sedneme si tady.  

PIERRE: Dobře. Sofie, prosím. Ty ho znáš teprv dva roky, a je mi jasný, že ti třeba 

připadá… Ale takovejhle on vždycky nebyl.  

  Na předloktí měl jizvy. 

SOFIE: Cože? 

PIERRE: Měl na ruce jizvy… Jako by se…  

  Je to moje vina. Začalo to ve chvíli, kdy… když jsem odešel, Sofie. Když 

jsem mu tehdy oznámil, že Annu opouštím, rozplakal se. Na takovej 

pohled se nezapomíná snadno. 

SOFIE: To chápu. Ale nejsi první, kdo… S tím, co se děje teď, to nemá nic 

společnýho.  

PIERRE: Stejně ho v tom nemůžu nechat. 

SOFIE: Já to chápu. Neboj. 

PIERRE: Jsi skvělá.  - Když mi bylo tolik jako jemu, byla máma už nemocná. Jezdil 

jsem za ní denně do nemocnice. Otec tam nikdy nebyl. Měl ty svý 

avantýry… Lovecký vyjížďky… Věčně cestoval. A v tom týdnu, než 

umřela…  byl zrovna ve městě… ale ani neuznal za vhodný se ozvat… 

SOFIE: Co to má společnýho s Nicolasem? 
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NICOLAS: Dad, if you send me to boarding school, I’ll go crazy. 

PIERRE: Come here. Come on. (He hugs him). Don’t worry. We’ll manage. Okay? 

Don’t worry. We’ll think of something.  

 

— 3 — 

On a walk in a park. 

PIERRE: I can’t abandon him. 

SOFIE: Sure. She’s just telling you that to make you feel guilty. 

PIERRE: It’s got nothing to do with that, Sofie. He’s going through a difficult 

phase. 

SOFIE: He’s asleep. Let’s sit down here.  

PIERRE: Okay. Sofie, please. You’ve only known him for two years and I know he 

might seem... But he wasn’t always like that.  

  He had scars on his forearm. 

SOFIE: What? 

PIERRE: Scars on his forearm… As if he…  

  It’s my fault. It started when... When I left, Sofie. When I told him I was 

leaving Anna, he started crying. It’s not an image I can easily forget. 

SOFIE: I understand. But you’re not the first person who… It has nothing to do 

with what’s going on now.  

PIERRE: I can’t abandon him anyway. 

SOFIE: I understand. Don’t worry. 

PIERRE: You’re great.  – When I was his age, my mother was already ill. I went to 

see her every day in hospital. Father never went there. Too busy living 

his life... Hunting parties... He travelled all the time. But a week before 

she died... he was in town... but he didn’t even get in touch… 

SOFIE: What’s that got to do with Nicolas? 
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PIERRE: Já nevím. Promiň. Jen  nechci bejt takovej. Takovej otec. 

 

 

 

 — 4 — 

V kuchyni, Pierre dělá snídani. 

PIERRE:  Dobré ráno Nicolasi. Doufám, že tě nevzbudil Sacha? 

NICOLAS: Ne. 

PIERRE: V noci párkrát brečel… Neslyšels to? 

NICOLAS: Ne. 

PIERRE: Tak fajn. Dáš si něco? Kafe třeba? 

NICOLAS: Ne. Proč brečel? 

PIERRE: Měl hlad, prostě. Tys taky zrovna moc nespal. Když si byl malej. Na 

Sachu platí jen kočárek a procházky. Akorát, že uprostřed noci se to moc 

nehodí… Posloucháš mě? 

NICOLAS: Co? 

PIERRE:  Co je ti? 

NICOLAS: Nic , já jenom… Zdá se mi, že vás otravuju. 

PIERRE: Ale jasně, že neotravuješ! Co to říkáš? 

NICOLAS: A Sofie … Já mám dojem, že mě nemá ráda. Vážně souhlasila, že se 

nastěhuju? 

PIERRE: No jasně, Nicolasi. Jasněže. 

NICOLAS: Navíc to s tou školou… Určitě na mě budou koukat, že jsem divnej… 

PIERRE: Ale ne… Naopak… Když někdo přijde uprostřed roku, tak se na něj 

všichni koukaj se zájmem…  

NICOLAS:    Nemám chuť jim vyprávět, co se stalo. 
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PIERRE: I don’t know. I’m sorry. I don’t want to be like that. A father like that. 

 

 

 

 — 4 — 

In the kitchen, Pierre is making breakfast. 

PIERRE: Good morning, Nicolas. I hope Sacha didn’t wake you up? 

NICOLAS: No. 

PIERRE: He cried at night a couple of times… Did you not hear? 

NICOLAS: No. 

PIERRE: Okay. Will you have something? Coffee? 

NICOLAS: No. Why did he cry? 

PIERRE: He was hungry, that’s all. You didn’t sleep much either. When you were 

a baby. Only the pram and walks work with Sacha. Just that it’s not so 

convenient in the middle of the night... Are you listening? 

NICOLAS: What? 

PIERRE:  What’s up? 

NICOLAS: Nothing, I just… I feel I’m disturbing you. 

PIERRE: Of course, you’re not disturbing us! What are you talking about? 

NICOLAS: And Sofie … I think she doesn’t like me. Did she really agree with me 

moving in? 

PIERRE: Of course, Nicolas. Of course. 

NICOLAS: Besides, at school… Everyone’s going to think I’m strange… 

PIERRE: No… On the contrary… When someone comes in the middle of the year, 

everyone is interested…  

NICOLAS:    I don’t want to tell them what happened. 
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PIERRE: Heleď, Nicolasi… Nejsi první, kdo přechází v půlce roku na jinej gympl… 

Kdyby ses nenechal vyrazit… 

NICOLAS: Já vím, ale říkal jsem si… Hrozně jsem letos zameškal… Maturitu stejně 

nemůžu dát.  A říkal jsem si, že by třeba bylo lepší začít znova v září, 

budu míň pod tlakem a- 

PIERRE: V pondělí nastupuješ, Nicolasi. Bez debat. Pauza.  

Prosils mě, abys mohl žít tady. Já jsem souhlasil, a je to v pohodě, ale 

nebude to fungovat, když se nebudeš snažit.  

Jseš hrozně chytrej kluk. S trochou snahy všechnu látku doženeš… Věř 

mi, každej má svoje problémy… Ale musí se to překonat. A proto jdeš od 

pondělka do školy. Chápeš?    Pauza.  

  Nicolasi, chápeš to?  

NICOLAS: Jo.                

PIERRE: K snídani si nic nedáš? 

NICOLAS: Ne. 

PIERRE: Kam jdeš? 

NICOLAS: Ještě si lehnout. 

Pierre si vzdychne. Těsně, než Nicolas odejde, obrátí se na otce.  

NICOLAS: Tati? 

PIERRE: No? 

NICOLAS: Díky za všechno, co pro mě děláš. 
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PIERRE: Look, Nicolas… you’re not the first to change schools in the middle of 

the year… If they didn’t kick you out… 

NICOLAS: I know but I thought… I’ve missed so many classes this year... I can’t 

pass the final exam anyway. And I thought it would be better to start 

again in September, there’d be less pressure and- 

PIERRE: You’re going back on Monday, Nicolas. It’s not negotiable. Pause.  

You begged me to be able to live here. I agreed, and it’s okay, but it 

won’t work unless you make an effort. 

You’re such a clever kid. With a bit of effort you can catch up... Trust 

me, everyone has their problems... But you need to get over it. That’s 

why you’re going back to school on Monday. Do you understand?     

Pause.  

  Nicolas, do you understand?  

NICOLAS: Yeah.                

PIERRE: You don’t want anything for breakfast? 

NICOLAS: No. 

PIERRE: Where are you going? 

NICOLAS: Back to bed. 

Pierre sighs. Just before leaving, Nicolas turns to his father.  

NICOLAS: Dad? 

PIERRE: Yes? 

NICOLAS: Thanks for everything you’re doing for me. 
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— 5 — 

(SOFIE u dveří Nicolasova pokoje, za dveřmi hraje hudba) 

SOFIE: Nicolasi? Jseš hotovej? Musíš jít. (ťuká na dveře) Nicolasi? Slyšíš mě?  

Udělala jsem ti kafe. Přijdeš pozdě. Takhle to nejde každý ráno… Slyšíš? 

Otevři…  Dveře se otevřou.     Vypni to. Hudba zmlkne. Už je čas. Musíš 

jít. 

NICOLAS: Já vím. Kde je táta? 

SOFIE: Už je pryč. Měl brzo ráno poradu.  (Nicolas se vysmrká.) Co se ti stalo? 

NICOLAS: Nic. (Zní, že plakal) 

SOFIE: Bolí tě něco? Jseš smutnej? Z čeho jseš smutnej? 

NICOLAS: Já nevím. 

SOFIE: A to takhle z ničeho nic pláčeš často? 

NICOLAS: Já nepláču. 

SOFIE: Tak co je s tebou? 

NICOLAS: Já nevím, k čemu to je. 

SOFIE: Co? 

NICOLAS: Všechno… Život… 

SOFIE: K čemu je život? Já myslím, že někdy je lepší nad tím nepřemýšlet. Hele, 

chtěl jsi tu bydlet. A my jsme všechno zařídili, aby to šlo. Z toho bys měl 

mít radost… Ne? Víš přece, jak na tobě tátovi záleží. Pořád mluví jen o 

tobě.  

NICOLAS: Jo.  

SOFIE: A taky máš brášku. Už brzo ho budeš moct spoustu věcí naučit, hrát si s 

ním. Jseš pro něj důležitěj.  

NICOLAS: Já vím. Promiň. Nevím, co mě to popadlo. Musím už jít.  
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— 5 — 

(SOFIE at the door of Nicolas’s room, music playing behind the door) 

SOFIE: Nicolas? Are you ready? You have to go. (knocking on the door) Nicolas? 

Can you hear me?  I’ve made coffee for you. You’ll be late. We can’t do 

this every morning... Do you hear? Open the door... The door opens. 

Turn it off. Music falls silent. It’s time. You have to go. 

NICOLAS: I know. Where’s dad? 

SOFIE: He’s gone. He had an early meeting this morning.  (Nicolas blows his 

nose.) What’s happened to you? 

NICOLAS: Nothing. (He sounds as if he has been crying.) 

SOFIE: Do you hurt? Are you sad? What are you sad about? 

NICOLAS: I don’t know. 

SOFIE: Do you often cry like this without reason? 

NICOLAS: I’m not crying. 

SOFIE: So what’s up with you? 

NICOLAS: I don’t know what it’s for. 

SOFIE: What? 

NICOLAS: Everything… Life… 

SOFIE: What life is for? I think it’s better not to think about it like that. Look, 

you wanted to live here. And we’ve arranged everything for it to work. 

You should be glad... Shouldn’t you? You know how much father cares 

about you. He only talks about you.  

NICOLAS: Yeah.  

SOFIE: And you have a little brother. Soon you’ll be able to teach him a lot of 

things, play with him. You’re important to him.  

NICOLAS: I know. I’m sorry. I don’t know what got into me. I have to go.  
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Nicolas vstává a bere si batoh.  

NICOLAS: Můžu se tě na něco zeptat? 

SOFIE: Jasně… 

NICOLAS: Když jsi tátu poznala… Vědělas, že je ženatej? 

SOFIE:  No… 

NICOLAS: Vědělas to? 

SOFIE: Jo. Ale hned mi řekl, že se… 

NICOLAS: Co? 

SOFIE: Asi by sis o tom měl promluvit s ním. 

NICOLAS: Víš, když odešel, byla na tom máma hrozně špatně… A v jednom kuse na 

něj nasazovala… Přitom já ho měl strašně rád. Víš… Byl jsem jak 

rozpůlenej... 

SOFIE: Chápu. Není to snadný… 

NICOLAS: A to tě to nezastavilo? 

SOFIE: Jak to myslíš? 

NICOLAS: Když jsi ho poznala a věděla, že má ženu a syna, to tě nezastavilo? 

SOFIE: Co ti na to mám říct, Nicolasi? 

NICOLAS: Nic, máš pravdu. Už musím jít. Tak zatím. 

Nicolas odejde.  
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Nicolas gets up and takes his bag.  

NICOLAS: Can I ask you something? 

SOFIE: Sure… 

NICOLAS: When you met dad… Did you know he was married? 

SOFIE:  Well… 

NICOLAS: Did you? 

SOFIE: Yes. But he told me straight away that… 

NICOLAS: What? 

SOFIE: Perhaps it’s better if you talk to him about this. 

NICOLAS: You know when he left, mum was really devastated… And she kept 

denigrating him… But I loved him so much. You know… It was as if I’d 

been chopped in half... 

SOFIE: I understand. It’s not easy… 

NICOLAS: Didn’t that stop you? 

SOFIE: What do you mean? 

NICOLAS: When you met him and knew he had a wife and a son, didn’t that stop 

you? 

SOFIE: What am I to say, Nicolas? 

NICOLAS: Nothing, you’re right. I have to go. See you. 

Nicolas leaves.  
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V kavárně. 

ANNA: Tak co? 

PIERRE: Jde to dobře. 

ANNA: Vážně? 

PIERRE: Jo. Minulej tejden nastoupil na novej gympl. Prej tam je celkem fajn 

prostředí. 

ANNA: Tak super. A  řekl ti, co s ním bylo? 

PIERRE: Je v pubertě, Anno. Už jsi viděla puberťáka, ze kterýho by sálala radost 

ze života? 

Pierrovi zazvoní telefon. On ho nezvedne. 

PIERRE: Promiň. 

ANNA:  A co ty? V kanceláři dobrý? Prej ses dal na politiku? 

PIERRE: Já? Ne! Jeden můj klient… Nabídl mi, abych se dal k jeho volebnímu 

týmu. Bude kandidovat ve stranickejch primárkách.  

ANNA: To máš určitě radost. 

PIERRE: Nevím, jestli to vezmu… Asi by to žralo spoustu času… 

ČÍŠNICE:  Takže cappucino a cheesecake? 

PIERRE:  To bude sem. 

ČÍŠNICE:  A espresso? 

PIERRE:  Děkujeme. (Pauza) Podle mě má za sebou nějaký milostný zklamání…  

ANNA: Myslíš? Možný to je. A co… Sofie? 

PIERRE: Sofie? 

ANNA: Jo. 

PIERRE Nakonec spolu vycházejí celkem dobře. Nicolas se snaží. Pomáhá jí. 

Občas se všichni nasmějeme. Myslím, že je rád, že bydlí se svým 

bráškou, vlastně… 
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In a café. 

ANNA: How’s it going? 

PIERRE: It’s going well. 

ANNA: Really? 

PIERRE: Yeah. He started at his new school last week. He says the atmosphere is 

quite good. 

ANNA: Great. And did he tell you what was wrong with him? 

PIERRE: He’s a teenager, Anna. Have you seen a teenager radiating happiness? 

Pierre’s phone rings. He doesn’t answer it. 

PIERRE: I’m sorry. 

ANNA:  What about you? Okay at work?  I’m told you’re going into politics? 

PIERRE: Me? No! One of my clients… He’s suggested I join his campaign team. 

He wants to stand at the party primaries.  

ANNA: You must be pleased. 

PIERRE: I don’t know if I’m going to accept... It would take up a lot of time… 

WAITRESS:  A cappuccino and a cheesecake? 

PIERRE:  That’s here. 

WAITRESS:  An espresso? 

PIERRE:  Thank you. (Pause) I think he’s been disappointed in love…  

ANNA: You think so? It’s possible. And what about… Sofie? 

PIERRE: Sofie? 

ANNA: Yeah. 

PIERRE They get on quite well in the end. Nicolas is doing his best. He helps her. 

Sometimes we all laugh. I think he likes living with his little brother … 
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ANNA: To je skvělý. 

Anna se najednou rozpláče.  

PIERRE: Anno? Co je ti? 

ANNA: To nic. Promiň. Celej problém je nakonec ve mně.  

PIERRE: Ale není… 

ANNA: Když mu volám, ani mi to nevezme. Neozve se mi… Jako by si mě 

vymazal ze života. 

PIERRE: Musíš tomu dát čas. Mezitím se můžeš trochu věnovat sobě. 

ANNA: Sobě? 

PIERRE: No, to jako myslím… Totiž… Nikdy jsem se tě neptal…  

ANNA: S nikým nechodím. Jestli ti jde o tohle.    

Před pár dny jsem narazila na jednu jeho fotku…Na tý fotce je mu 

devět. Jak jsme byli na safari v Africe… Pamatuješ? 

PIERRE: Jo. No jasně. 

ANNA: Museli jsme bejt úplně potichu, abychom nevyplašili lvici a lvíčata… 

Pamatuješ? 

PIERRE: Jo. 

ANNA: Byli jsme taková… jo, no, šťastná rodina. Nechápu, co se stalo. Co se 

pokazilo... 

PIERRE: Ale no tak…  

ANNA: Hrozně jsem tě milovala, Pierre. A miluju Nicolase, ale mám strach, že... 

PIERRE: No tak… Neboj… Jseš úžasná máma. Nemůžeš za to, že se… Dostal se 

teď do složitýho období, ale - Všechno bude dobrý. Uvidíš. 
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ANNA: That’s great. 

Suddenly, Anna starts crying.  

PIERRE: Anna? What’s the matter? 

ANNA: Nothing. Sorry. The whole prolem is with me then.  

PIERRE: It isn’t… 

ANNA: When I call him, he doesn’t answer. He never calls back... As if he’d 

deleted me from his life. 

PIERRE: You have to give it time. Now, you can have more time to yourself. 

ANNA: Myself? 

PIERRE: Well, I mean… Actually… I never asked you…  

ANNA: I don’t have anyone. If that’s what you’re asking.    

I came across this photo of his the other day... He’s nine in it. When we 

went to safari in Africa... Remember? 

PIERRE: Yes. Sure. 

ANNA: We had to be still as to not scare the lioness and cubs away... 

Remember? 

PIERRE: Yes. 

ANNA: We were such… well, yeah, such a happy family. I don’t understand 

what happened. What went wrong... 

PIERRE: Oh come on…  

ANNA: I loved you so much, Pierre. And I love Nicolas, but I’m afraid that... 

PIERRE: Come on… Don’t be afraid… You’re a great mum. It’s not your fault 

that… He’s going through a difficult phase, but – Everything will be fine. 

You’ll see. 

 

 

 



 —— 25 

— 7 — 

 

V Pierrově bytě. Večer. Hraje příjemná tichá hudba. Vejde SOFIE. Působí unaveně.  

PIERRE: Tak co? Už spí? 

SOFIE: Už jo. Konečně… 

PIERRE: Že to ale trvalo… . Pierre nalévá dvě skleničky vína. 

SOFIE: Jo. Málem jsem usnula taky. 

PIERRE: Na. 

Podává jí víno.  

SOFIE: Díky. Jseš hodnej. (k hudbě) Jé, to je pěkný! 

PIERRE:  Žejo? Taky se mi líbí. Jak ses dneska měla? 

SOFIE: Nic extra. Byli jsme se Sachou na tom vyšetření. A ty? Co v práci? Dokdy 

se musíš rozhodnout? 

PIERRE: Brzy. Otevři to.  

Položí před ní krabičku. 

SOFIE: Co to je? (Otevře ji)  Náušnice?  To abych ti odpustila? 

PIERRE: Abych ti poděkoval. Jsem ti fakt vděčnej za to, jak to celý zvládáš. Štěstí, 

že jseš tu. 

SOFIE: Zato ty tady zrovna moc nebejváš…  

PIERRE: No právě. Asi odmítnu nabídku toho volebního štábu. Teď se to 

nehodí…  

SOFIE: Musíš to vzít, Pierre! Už o tom mluvíš celý měsíce. 

PIERRE: Já vím. 

Objeví se Nicolas. 

NICOLAS: Tati? Můžu na moment? 

PIERRE: No jasně. 
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In Pierre’s flat. Pleasant soft music is playing. Enters SOFIE. She sounds tired.  

PIERRE: So? Is he asleep? 

SOFIE: He is. Finally… 

PIERRE: He’s taken his time… Pierre pours two glasses of wine. 

SOFIE: Yes. I almost felt asleep myself. 

PIERRE: Here. 

He hands her the wine.  

SOFIE: Thanks. You’re kind. (about the music) Oh, that’s nice! 

PIERRE:  Isn’t it? I like it too. How was your day? 

SOFIE: Nothing special. I took Sacha for the medical test. And what about you? 

How’s work? When do you have to decide? 

PIERRE: Soon. Open it.  

He puts a small box in front of her. 

SOFIE: What is it? (She opens it) Earrings?  To forgive you? 

PIERRE: To thank you. I’m really grateful for how you’re managing the whole 

thing.  I’m lucky you’re here. 

SOFIE: But you’re not around much…  

PIERRE: Exactly. I think I’m going to decline the campaign offer. It’s not a good 

time now…  

SOFIE: You must accept, Pierre! You’ve been talking about it for months. 

PIERRE: I know. 

Nicolas appears. 

NICOLAS: Dad? Can I talk to you? 

PIERRE: Of course. 
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NICOLAS:  Asi ruším co? 

PIERRE: Ne, ne, vůbec. Povídej. 

NICOLAS:  To nespěchá. Jen jsem potřeboval poradit. Přijdeš za mnou pak? 

PIERRE: Jasně. Přijdu. 

NICOLAS:  Bezva. Dík. 

 

Vrátí se do pokoje.  

PIERRE: Rozhodně to vypadá, že už mu je líp. Co myslíš? Říkal, že včera dostal 

výbornou známku z filozofie. Začíná si  věřit… A prý ho pozvali na 

nějakou párty… 

SOFIE: Fakt? To je fajn. 

PIERRE: Jo. Musí se trochu vídat s lidma.  

SOFIE: No a jinak všechno dobrý. Dopadlo to dobře. 

PIERRE: Co? 

SOFIE: To Sachovo vyšetření. 

PIERRE: Jo? Co říkal doktor? 

SOFIE: Doktorka. Je to ona.  

PIERRE: Co říkala? 

SOFIE:  To co ty, že to je jen „fáze, co se musí překonat“. 

PIERRE: Podle mě bude všechno snazší, až zas nastoupíš do práce. On půjde do 

jeslí, přes den se s děckama unaví a v noci pak bude líp spát.  

SOFIE: Nevím. Doufám.  

PIERRE: Určitě. Ještě jsem s tebou chtěl mluvit o jedný věci…  Jak máme jet do 

Itálie… Začátkem května. 

SOFIE: Chceš to zrušit? 
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NICOLAS:  I’m disturbing you, aren’t I? 

PIERRE: No, no, not at all. Tell me. 

NICOLAS:  It’s nothing urgent. I just wanted to ask your advice. Will you come and 

see me afterwards? 

PIERRE: Right. I will. 

NICOLAS:  Great. Thanks. 

He returns to his room.  

PIERRE: He looks better. What do you think? He said he had got a good mark 

from philosophy. He’s beginning to gain confidence... And they’ve 

invited him to a party… 

SOFIE: Really? That’s good. 

PIERRE: Yes. He needs to see people.  

SOFIE: Apart from that everything’s fine. It turned out well. 

PIERRE: What? 

SOFIE: Sacha’s appointment with the doctor. 

PIERRE: Yes? What did he say? 

SOFIE: She. The doctor is a she.  

PIERRE: What did she say? 

SOFIE: Like you, that it’s just “a passing phase.” 

PIERRE: In my opinion everything will be easier when you go back to work. He’ll 

go to the crèche, wear himself out with the kids and he’ll sleep better at 

night.  

SOFIE: I don’t know. I hope so.  

PIERRE: For sure. There’s one more thing I wanted to talk to you about. Our trip 

to Italy... Beginning of May. 

SOFIE: You want to cancel it? 
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PIERRE: Ne, nechci to zrušit. Ale říkám si… Možná na to není úplně pravá chvíle. 

Já samozřejmě vím, jak to pro tebe bylo důležitý… Abychom strávili 

nějakej čas spolu… Ale Nicolas zrovna nastoupil do nový školy… A 

neumím si představit, že ho tu nechám samotnýho… 

SOFIE:  A co kdyby jel s náma? 

PIERRE: Kolik měsíců chodil za školu, přece ho teď nevezmu k moři, když má bejt 

ve škole… 

SOFIE: Chápu. 

PIERRE: Třeba byste mohli jet beze mě… 

SOFIE: Jsou z perleti? Jsou moc krásný. Bojím se, že je teď moc neunosím, ale 

jsou krásný. Děkuju ti. 

PIERRE: Zlobíš se na mě? 

SOFIE: Ne.  

PIERRE: Slibuju, že jakmile bude Nicolas vyrovnanější… Někam pojedeme.  

SOFIE: Já vím, je to jen „fáze, co se musí překonat“. 

PIERRE: Proč to říkáš? 

SOFIE: Ale nic, promiň. Jsem unavená. Díky za dárek. 

PIERRE: Tak já jdu za Nicolasem. Pak přijdu k tobě. Jo? Dá jí pusu. Miluju tě. 

SOFIE:  Jasně. 
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PIERRE: No, I don’t want to cancel it. But I’m thinking... Maybe it’s not the right 

moment. Of course, I know how important it was for you... To spend 

some time together... But Nicolas has just started back at a new 

school... I can’t imagine leaving him on his own here … 

SOFIE:  Could he come with us? 

PIERRE: He’s spent months playing truant, I can’t take him to the sea now he 

should be at school… 

SOFIE: I understand. 

PIERRE: Maybe you could go without me… 

SOFIE: Are they mother-of-pearl? They are very pretty. I’m afraid I won’t have 

much chance to wear them, but they’re very pretty. Thank you. 

PIERRE: Are you angry with me? 

SOFIE: No.  

PIERRE: I promise that once Nicolas is more stable… We’ll go somewhere.  

SOFIE: I know it’s just “a passing phase”. 

PIERRE: Why do you say that? 

SOFIE: Nothing, I’m sorry. I’m just tired. Thanks for the present. 

PIERRE: I’m going to see Nicolas. Then I’ll come to you. Okay? He kisses her. I 

love you. 

SOFIE:  Sure. 
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V obchodním centru. 

PIERRE: Tak co?  

NICOLAS: Já ti nevím. 

PIERRE: Podle mě ti to sako sedne parádně. 

NICOLAS: Myslíš? Nevypadám trochu… 

PIERRE: Trochu co? 

NICOLAS: Já nevím. Připadám si trochu směšně. 

PIERRE: Vypadáš v něm skvěle.  

NICOLAS: Nejsem si jistej, jestli lidi mýho věku nosej takovýhle saka… 

PIERRE: Prodavač říkal, že to teď nosí úplně všichni. Dokonalý sako na první 

párty! 

NICOLAS:   Tati, já ani nevím, jestli na tu párty půjdu… 

PIERRE: A proč? Najdeš tam kamarády. Trochu se pobavíš. Nemůžeš bejt věčně 

sám. 

NICOLAS: Já vím. Ale k lidem, co jsou stejně starý, nemám moc blízko. Jsou úplně 

debilní, víš. Třeba se všichni hrozně třesou, kdy už jim bude osmnáct. K 

čemu to je? Mně bylo líp, když jsem byl malej. Nebyl to takovej tlak. A 

navíc neumím tancovat. 

PIERRE: Jo tak v tom je ten problém… Řekneme Sofii, naučí tě… Lepší tanečnici 

neznám… 

 

— 9— 

Večer doma. 

SOFIE: Cože ho mám učit? 

PIERRE: Říkal jsem Nicolasovi, jak skvěle tančíš. 

SOFIE: No tak ty si v tom rozhodně odborník... 
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In a shopping center. 

PIERRE: Well?  

NICOLAS: I don’t know. 

PIERRE: I think the jacket suits you. 

NICOLAS: Do you? I don’t look a bit… 

PIERRE: A bit what? 

NICOLAS: I don’t know. I feel ridiculous. 

PIERRE: You look great in it.  

NICOLAS: I’m not sure people my age wear this kind of jackets… 

PIERRE: The shop assistant said everyone wears them these days. A perfect 

jacket for the first party! 

NICOLAS:   Dad, I don’t even know if I’m going to this party… 

PIERRE: Why not? You’ll meet new friends. Have some fun. You can’t be on your 

own all the time. 

NICOLAS: I know. But I’m not very close to people who are my age. They’re 

stupid, you know. For example they all can’t wait to be eighteen. What 

good is that? I felt better when I was little. There was so much less 

pressure. Besides, I don’t know how to dance. 

PIERRE: So that’s the problem… We’ll ask Sofie, she’ll teach you… I don’t know a 

better dancer… 

 

— 9— 

At home in the evening. 

SOFIE: What am I to teach him? 

PIERRE: I told Nicolas what a good dancer you are. 

SOFIE: You’re definitely an expert in that field... 
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NICOLAS:   Táta tancuje blbě? 

SOFIE: Řekněme, že má svůj styl. 

PIERRE: Originální styl. 

SOFIE: Víš, že jsme se potkali na jedný svatbě? 

NICOLAS: Ne, to jsem nevěděl. 

PIERRE: Sofie… 

SOFIE: Všichni tančili a tak jsem ho viděla poprvé… Byl na parketu a předváděl 

svou slavnou figuru „vymknutá kyčel“. 

NICOLAS:  (směje se) Co to je? 

SOFIE: Ty neznáš tátovu slavnou „vymknutou kyčel“? 

NICOLAS: Ne. 

PIERRE: Sofie… 

SOFIE pustí hudbu.  

SOFIE: No tak… Pierre… Ukaž… 

PIERRE: Abychom neprobudili Sachu…  

NICOLAS: No tak, tati! 

PIERRE: Fajn. Řekli jste si o to. Jak chcete… 

Tančí. Sofie a Nicolas vybuchnou smíchy.  

SOFIE: Chápeš, že jsem se do něj okamžitě zamilovala… 

NICOLAS: To bych řek. Jak to děláš? 

PIERRE: Takhle, hele… 

I Nicolas začne tančit, přebírá otcovu choreografii.  

NICOLAS: Takhle? 

PIERRE: Jo! Bezvadný! To přesně na tu party potřebuješ! 

SOFIE: Holky na tebe poletěj… 

PIERRE: Konečně svýho syna poznávám! Podívej, jak září! To je můj kluk! 
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NICOLAS:  Is dad a bad dancer? 

SOFIE: Let’s say he has his own style. 

PIERRE: An original style. 

SOFIE: Did you know we met at a wedding? 

NICOLAS: No, I didn’t. 

PIERRE: Sofie… 

SOFIE: Everyone was dancing and that was my first sight of your dad... He was 

on the dancefloor, doing his famous hip-sway. 

NICOLAS:  (laughing) What’s that? 

SOFIE: You don’t know your father’s famous hip-sway? 

NICOLAS: No. 

PIERRE: Sofie… 

SOFIE puts some music on.  

SOFIE: Come on… Pierre… Show him… 

PIERRE: I don’t want to wake Sacha…  

NICOLAS: Come on, dad! 

PIERRE: Okay. You asked for it. As you like… 

He dances. Sofie and Nicolas burst out laughing.  

SOFIE: You see why I immediately fell in love with him… 

NICOLAS: Who wouldn’t. How do you do it? 

PIERRE: Like this, look… 

Nicolas starts dancing too, he does his father’s steps.  

NICOLAS: Like this? 

PIERRE: Yeah! Perfect! That’s what you need for the party! 

SOFIE: Girls will be smitten with you… 

PIERRE: Now I recognise my son! Look at him beaming! That’s my son! 
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O několik dní později, doma.  Pierre pracuje na notebooku. Sofie se chystá se Sachou 

do parku. 

SOFIE: Pierre? Můžu na moment…? 

PIERRE: Hm? 

SOFIE: Můžu s tebou mluvit? 

PIERRE: Jdete ven? 

SOFIE: Jo. Ale ještě jsem s tebou chtěla mluvit…  

PIERRE: Promiň, tohle je na zejtra. Musím to stihnout. Co se děje? 

SOFIE: Před chvílí jsem uklízela u Nicolase. A...našla jsem nůž. 

PIERRE: Co? 

SOFIE: Kuchyňskej nůž…  

PIERRE: Co je to za blbost? 

SOFIE: Byl schovanej pod matrací.  

PIERRE: Proč by schovával nůž? 

SOFIE: Já nevím. Měl by sis s ním promluvit… 

PIERRE: Vypadal, že je mu líp. Chodí do školy, usmívá se, je… je mu líp. 

SOFIE: Nejjednodušší bude si s ním o tom promluvit. 

 

 

 — 11 — 

Telefon. Pierre volá synovi. 

PIERRE: Nicolasi? 

NICOLAS:  Děje se něco? 

PIERRE: Jo. Proč sis pod matraci schoval nůž? 

NICOLAS: Cože? 
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A few days later, at home.  Pierre is working on his notebook. Sofie is getting ready 

to go to a park with Sacha. 

SOFIE: Pierre? Can I talk to you for a moment…? 

PIERRE: Hm? 

SOFIE: Can I talk to you? 

PIERRE: Are you going out? 

SOFIE: Yes. But I wanted to talk to you…  

PIERRE: I’m sorry, this is for tomorrow. I need to finish it. What’s the matter? 

SOFIE: I was just tidying Nicolas’s room. And...I found a knife. 

PIERRE: What? 

SOFIE: A kitchen knife…  

PIERRE: What does that mean? 

SOFIE: It was hidden under the mattress.  

PIERRE: Why would he hide a knife? 

SOFIE: I don’t know. You should speak to him… 

PIERRE: He seemed better. He goes to school, he smiles, he... he’s better. 

SOFIE: The easiest thing is to speak to him. 

 

 

 — 11 — 

Phonecall. Pierre is calling his son. 

PIERRE: Nicolas? 

NICOLAS:  Is something the matter? 

PIERRE: Yeah. Why did you hide a knife under your mattress? 

NICOLAS: What? 
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PIERRE: Máš pod matrací nůž. Co tam dělá? 

NICOLAS: To bylo jen tak. Pro případ. 

PIERRE: Pro případ čeho?  

NICOLAS: Já nevím. Kdyby přišel zloděj…    

  Občas jsem trochu vypsychovanej… Není důvod dělat z toho drama. 

PIERRE: Nechci, aby sis ubližoval. Slyšíš? 

NICOLAS: Já si neubližuju. 

PIERRE:  A co ty tvoje jizvy?  

NICOLAS: Mně to ulevuje. 

PIERRE: Ulevuje? Nepřeju si, abys to dělal. 

NICOLAS: Ale… 

PIERRE: Není o čem diskutovat. Kde vlastně jsi? Kdy přijdeš domů? 

NICOLAS:   Ten nůž našla Sofie? 

PIERRE: To je jedno. 

NICOLAS: Proč se mi hrabe ve věcech? 

PIERRE: Nehrabe se ti ve věcech. Je tak hodná, že ti stele. Protože ty si zásadně 

nesteleš! 

NICOLAS: Ále… 

PIERRE: Nicolasi, takhle to nejde. Nemůžeš si schovávat nože - 

NICOLAS: Ty máš přece pušku! 

PIERRE: Cože? 

NICOLAS: V komoře za skříní je puška. 

PIERRE: Jo, ale tu jsem dostal. 

NICOLAS:  Od koho? 

PIERRE: Od táty. Už je to dávno.  
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PIERRE: There’s a knife under your mattress. What’s it doing there? 

NICOLAS: It’s just there. In case. 

PIERRE: In case of what?  

NICOLAS: I don’t know. If there was a burglar…    

  Sometimes I’m a bit nervous … No need to turn it into a drama. 

PIERRE: I don’t want you to hurt yourself. You understand me? 

NICOLAS: I don’t hurt myself. 

PIERRE: What about the scars?  

NICOLAS: It relieves me. 

PIERRE: Relieves you? I don’t want you to do it. 

NICOLAS: But… 

PIERRE: It’s not up for discussion. Where are you anyway? When will you be 

home? 

NICOLAS:   Did Sofie find the knife? 

PIERRE: It doesn’t matter. 

NICOLAS: What’s she doing searching through my things? 

PIERRE: She’s not searching through your things. She’s kind enough to make 

your bed. Because you never do! 

NICOLAS: But… 

PIERRE: Nicolas, it can’t go on like this. You can’t hide knives - 

NICOLAS: You have a gun! 

PIERRE: What? 

NICOLAS: There’s a gun behind the utility room behind the cupboard. 

PIERRE: Yes, but I got that. 

NICOLAS:  From whom? 

PIERRE: From dad. It was a long time ago.  
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NICOLAS: Proč ti dal pušku? 

PIERRE: Hrozně rád lovil.  Asi měl dojem, že mi udělá radost. Že budeme lovit 

spolu. Že… Nesnáším lov. A všechno kolem. Vlastně jsem úplně 

zapomněl, že ji mám.  

NICOLAS: Je nabitá? 

PIERRE: Nicolasi… Proč děláš takový věci? Já to nechápu…  

  Co se stalo na tvým starým gymplu? 

NICOLAS: Nechce se mi o tom mluvit.  

PIERRE:  Nicolasi, jestli máš úzkosti, tak se s nima dá něco dělat. Můžem spolu 

třeba chodit běhat, jestli chceš. Ale takhle to nejde. Chápeš to? Víš, když 

si ubližuješ, je to, jako bys vlastně ubližoval mně. 

NICOLAS:  A ty, když’s ublížil mámě, tak jsi vlastně taky ublížil mně. 

 

 

 

— 12  — 

Večer. Pierre a Sofie se chystají ven. Nicolas s miskou cereálií. 

PIERRE: Ty jíš cereálie? 

NICOLAS: No. 

PIERRE: To nemáš lepší program? Je sobota večer…  Nechceš s kámošema... 

třeba zajít do kina... 

NICOLAS: Já nemám kámoše. 

PIERRE: Proč to říkáš? 

NICOLAS: Protože je to tak. 

PIERRE: Jednu dobu jsi je měl... Třeba Sébastien. S tím ses vídal hodně.  

NICOLAS: Můžeš toho nechat? 

Sofie vejde do salonu.  
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NICOLAS: Why did he give you a gun? 

PIERRE: He loved hunting. He must have thought I’d be glad. That we’d go 

hunting together. That... I hate hunting. And everything around it. I’ve 

completely forgot I have it.  

NICOLAS: Is it loaded? 

PIERRE: Nicolas… Why do you do things like that? I don’t get it…  

  What happened at your old school? 

NICOLAS: I don’t want to talk about it.  

PIERRE:  Nicolas, if you are anxious, there are things you can do about it. We can 

go running together if you want. But it can’t go on like this. Do you 

understand? You know that when you hurt yourself it’s as if you were 

doing it to me. 

NICOLAS:  And when you hurt Mum, you were also hurting to me. 

 

 

— 12  — 

Evening. Pierre and Sofie are getting ready to go out. Nicolas with a bowl of cereal. 

PIERRE: You’re eating cereal? 

NICOLAS: Yeah. 

PIERRE: Don’t you have something more exciting to do? It’s Saturday night…  

Don’t you want to go... to the cinema with friends... 

NICOLAS: I don’t have friends. 

PIERRE: Why do you say that? 

NICOLAS: Because that’s how it is. 

PIERRE: You used to have friends... Like Sébastien. You used to see him a lot.  

NICOLAS: Can you stop that? 

Sofie enters the living room.  
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SOFIE: Miláčku, netušíš, kde mám náušnice?  

PIERRE: Dívala ses do ložnice? 

SOFIE: Dívala jsem se všude...  

Pierrovi zazvoní mobil. Mluví ve 2. plánu. 

PIERRE: Haló? Ano… Ano… Už jsem jim to poslal. Pauza. To nevím, snad se mu to 

bude líbit. Zkusil jsem to trochu inovovat. Směje se. Přesně. Člověk musí 

bejt kreativní. Pauza. Bezvadně. Tak si dáme vědět. Pauza. Jo, v pondělí! 

SOFIE: Tys je neviděl? 

NICOLAS: Co? 

SOFIE: Mý perleťový náušnice… Co mi dal Pierre…  

NICOLAS: Ne. Tyhle šaty ti moc sluší… 

SOFIE: Jseš milej. 

NICOLAS: Ne, vážně. Jsi v nich nádherná. Kam se chystáte? 

SOFIE: Jdeme na večeři… Co se Sacha narodil, ještě jsme spolu nikde nebyli… 

Dobrá rada: jestli chceš dál žít, nepořizuj si děti! 

 

Pierre se vrací. 

PIERRE: Tak. Máme po večeři… Laetitii je špatně. Psala nám zprávu, teď jsem to 

zjistil. 

SOFIE: Děláš si legraci? 

PIERRE: Prej má horečku…  

SOFIE: Co budem dělat?  

NICOLAS: Laetitia je kdo?  

PIERRE: Slečna, co měla dneska večer hlídat Sachu. 

SOFIE: Paráda. Když si můžem jednou vyrazit ven! 

NICOLAS: Nechcete, abych ho pohlídal já? 
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SOFIE: Darling, do you know where my earrings are?  

PIERRE: Did you look in the bedroom? 

SOFIE: I looked everywhere...  

Pierre’s mobile is ringing. He speaks in the background. 

PIERRE: Hello? Yes… Yes… I’ve already sent it to them. Pause. I don’t know I 

hope he’ll like it. I’ve tried to innovate a little. He’s laughing. Exactly. 

One needs to be creative. Pause. Excellent. We’ll stay in touch. Pause. 

Yes, on Monday! 

SOFIE: You didn’t see them? 

NICOLAS: What? 

SOFIE: My mother-of-pearl earrings… I got from Pierre…  

NICOLAS: No. This dress really suits you… 

SOFIE: That’s nice of you. 

NICOLAS: No, really. You look wonderful. Where are going? 

SOFIE: We’re going for dinner… Since Sacha was born we haven’t been 

anywhere together... Good advice: if you want to continue living, don’t 

have kids! 

Pierre returns. 

PIERRE: So. The dinner is off... Laetitia is not feeling well. She’s sent a message, 

I’ve just found it. 

SOFIE: Are you kidding? 

PIERRE: She says she has fever…  

SOFIE: What shall we do?  

NICOLAS: Who’s Laetitia?  

PIERRE: The young woman who was going to look after Sacha this evening. 

SOFIE: Great. The one time we were able to go out. 

NICOLAS: Do you want me to look after him? 
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PIERRE: Ty… Ty by ses na to cítil? 

NICOLAS: Jo.  

SOFIE: Ne, jseš hodnej, ale…  

PIERRE: Pročby ne?  

SOFIE: Ne. Je ještě malej. 

NICOLAS:  Je to na vás… Já jenom nabízím pomoc...  

SOFIE: Jseš moc hodnej. Ale myslím, že lepší bude…  

PIERRE: Určitě? Protože…  

SOFIE: Zrušme to, bude to lepší.  

NICOLAS: Jak chcete. Jdu k sobě. 

Nicolas odejde. 

SOFIE: Co se na mě tak díváš? 

PIERRE: On se tak laskavě nabídne a ty… Proč ho nemůže hlídat? 

SOFIE: Je to malý dítě a… 

PIERRE: A co? Ty vidíš vždycky všechno černě. 

SOFIE: Radši vidět černě, než nevidět nic. 

PIERRE: A tím chceš říct co?  

SOFIE: Nic, pojďme od toho. 

PIERRE: Musíme mu věřit, Sofie. Jak jinak myslíš, že se z toho dostane?  

SOFIE: Mrzí mě, jestli tě to zaráží… Ale nesvěřím svýho syna někomu… 

Zvuk dveří. Sofie a Pierre si jich nevšímají. Hádají se dál. 

PIERRE: No jen to řekni. Nesvěříš svýho syna někomu…?  

SOFIE: Přestaň. 

PIERRE: Řekni. 
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PIERRE: You… you think you could do it? 

NICOLAS: Yeah.  

SOFIE: No, you’re kind, but…  

PIERRE: Why not?  

SOFIE: No. He’s still a baby. 

NICOLAS:  It’s up to you… I’ve only suggested it to help...  

SOFIE: You’re very kind of you. But I think it would be better if…  

PIERRE: Are you sure? Because…  

SOFIE: Let’s call it off. It will be better.  

NICOLAS: As you like. I’m off to my room. 

Nicolas leaves. 

SOFIE: Why are you looking at me like that? 

PIERRE: He offers to help and you… Why can’t he look after him? 

SOFIE: He’s a baby and… 

PIERRE: So what? You always see things in such a black light. 

SOFIE: Better to see them in a black light than not to see them at all. 

PIERRE: What do you mean?  

SOFIE: Nothing, let’s leave it at that. 

PIERRE: We must trust him, Sofie. How else is he going to get better?  

SOFIE: I’m sorry if it surprises you... But I won’t entrust my son to someone… 

The sound of a door. Sofie and Pierre don’t notice. They keep arguing. 

PIERRE: Just say it. You won’t entrust your son to someone…?  

SOFIE: Stop it. 

PIERRE: Say it. 
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SOFIE: Je divnej, Pierre. A neříkej, že ne. Dokonce dost divnej. Občas se dívá 

tak, že z toho jde strach… Všimne se Nicolase. Ale ne...bože. 

PIERRE: Nicolasi… Co tu děláš?     

  Jé, tys našel ty náušnice? 

SOFIE: Kde byly? 

PIERRE: Nicolasi… Nemysli si, že… Hádali jsme se kvůli… S tebou to nemá co 

dělat… Jen nás mrzelo, že nemůžem do města…  

NICOLAS: Byly v kuchyni. 

 

 

— 13— 

V bytě Anny. Nicolas je sám. Pouští si hudbu. Je slyšet Annu, jak se vrací domů. 

ANNA:  Nicolasi? Co tu děláš?  

NICOLAS: Ahoj, mami.  

ANNA:  Hrozně ráda tě vidím. Jak se máš? Mockrát jsem ti psala, ale ty 

neodpovídáš… 

NICOLAS: Já to vypnu. Vypne hudbu.Myslíš, že bych se mohl nastěhovat zpátky? 

ANNA: Sem? Ale já myslela, že je všechno dobrý. Táta říkal, že jseš na novým 

gymplu spokojenej…   Vrátit se sem samozřejmě můžeš. Jseš tu doma… 

Ale… Mluvils o tom s tátou? 

NICOLAS: Ne. 

ANNA: Co se děje, Nicolasi? 

NICOLAS: Necítím se tam dobře. Překážím jim. A on na mě hrozně tlačí. 

ANNA: Táta? 
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SOFIE: He’s weird, Pierre. And don’t say he’s not. In fact he’s ultra weird. The 

look in his eyes, it’s worrying sometimes... She becomes aware of 

Nicolas. Oh no... god. 

PIERRE: Nicolas… What are you doing here?     

  Oh, you’ve found the earrings? 

SOFIE: Where were they? 

PIERRE: Nicolas… You mustn’t think that… We argued because of… It has 

nothing to do with you… We were just disappointed we can’t go out…  

NICOLAS: They were in the kitchen. 

 

— 13— 

In Anna’s flat. Nicolas is on his own. He’s listening to music. We hear Anna coming 

home. 

ANNA: Nicolas? What are you doing here?  

NICOLAS: Hi, mum.  

ANNA: I’m really happy to see you. How are you? I’ve written to you many 

times but you never answer… 

NICOLAS: I’ll turn it off. He turns off the music. Do you think I could move back 

here? 

ANNA: Here? But I thought it was all good. Dad said you’re happy at your new 

school... Of course you can come back. This is your home... But... Did 

you talk to your father about it? 

NICOLAS: No. 

ANNA: What’s going on, Nicolas? 

NICOLAS: I don’t feel well there. I get in their way. And he puts too much pressure 

on me. 

ANNA: Dad? 
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NICOLAS: V jednom kuse mluví o mý škole. Jako by v životě nebylo nic jinýho… 

ANNA: To je normální. Stará se o tebe. 

NICOLAS: Ne. Jsem mu ukradenej. Jemu jde jen o to, abych měl úspěch jako on. 

Jeho způsobem. Jenže já vůbec nemám zájem jít studovat práva nebo se 

stát advokátem. 

 ANNA: Já vím. Koukám, že pořád píšeš. 

NICOLAS: Jo. Pustím si hudbu a pak píšu. 

ANNA: Připomínáš mi mýho bráchu. Oba jste umělci. 

NICOLAS:  Skončil jako pojišťovák. Takže dík za srovnání, mami … Táta si myslí, že 

jsem lůzr…Vidím mu to na očích. I když říká něco jinýho…  

ANNA: Co to povídáš? Táta pro tebe chce jen to nejlepší. Jen jste každej jinej.  

NICOLAS: Vědělas, že od dědy dostal pušku? 

ANNA: Co? 

NICOLAS:  Dostal od svýho otce pušku. 

ANNA: Aha. Asi jo. 

NICOLAS: Pořád ji má v bytě… Říká, že lov nenávidí. Ale když to říká, mám dojem, 

že hlavně nenávidí svýho otce. Proč spolu nemluví? 

ANNA: To je na dlouho… Tvůj děda je vážně… zvláštní člověk. Nikdy se k 

Pierrovi nechoval moc pěkně. Hodně býval pryč…  A táta se to snaží 

dělat líp.  

NICOLAS: (náhle vybuchne) Já to nezvládnu. 

ANNA: A co? 

NICOLAS: Není mi dobře, mami. 

ANNA: Táta říkal, že se s tebou rozešla holka.  

NICOLAS:  Jo, to sem mu nakecal. 

ANNA:  Cože? 
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NICOLAS: He keeps talking about my school. As if there was nothing else in life… 

ANNA: That’s normal. He worries about you. 

NICOLAS: No. He couldn’t care less. He just wants me to be as successful as he is. 

His way. But I’m not interested in studying law or becoming a lawyer. 

 ANNA: I know. I see you still write. 

NICOLAS: Yes. I put music on and then write. 

ANNA: You remind me of my brother. You’re both artists. 

NICOLAS:  He ended up as an insurance agent. So thanks for the comparison, 

mum... Dad thinks I’m a loser... I see it in his eyes. Even though he says 

something else …  

ANNA: What are you saying? Dad only wants the best for you. You’re just 

different.  

NICOLAS: Did you now grandad had given him a gun? 

ANNA: What? 

NICOLAS:  His dad gave him a gun. 

ANNA: Oh. Maybe. 

NICOLAS: He keeps it in his flat... He says he hates hunting. But when he says it I 

think he hates his father. Why don’t they talk to each other? 

ANNA: That’s a long story... Your grandfather is a really... unusual person. He 

never treated Pierre very well. He was very absent... And your father 

tries to be better.  

NICOLAS: (suddenly exploding) I can’t make it. 

ANNA: What do you mean? 

NICOLAS: I’m not well, mum. 

ANNA: Father said a girl had split up with you.  

NICOLAS:  Yeah, I just made it up. 

ANNA:  What? 
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NICOLAS:  Nechápal, proč mi není dobře… Potřeboval to racionálně zdůvodnit. Víš, 

jakej je… Tak jsem mu řek, co chtěl slyšet. Já prostě nejsem jako ostatní. 

Občas mám dojem, že nejsem schopnej žít. Snažím se každej den, ze 

všech sil, ale nezvládám to. V jednom kuse se cítím hrozně. A jsem 

unavenej. Unavenej z toho, jak moc se cítím hrozně. 

ANNA: Nicolasi… 

NICOLAS: Chci, aby to přestalo, mami. 

Vezme ho do náručí. 

ANNA: To neříkej, miláčku. Máš toho tolik před sebou. Celej život… Tak tohle 

neříkej, sluníčko moje… Slyšíš? Neříkej svojí mámě takový věci. 

 

 

— 14 — 

V autě. 

NICOLAS:  Čau tati. 

PIERRE: Hoď si to dozadu. (Bouchnou dveře. Zvuk motoru). Musíme si promluvit. 

Budu se snažit mluvit klidně, ale nevím, jestli to zvládnu.  

NICOLAS:  Tak řídíš, měl bys bejt v klidu. Není to bezpeč- 

PIERRE:  Zmlkni, Nicolasi. Tys měl včera odpoledne zkoušky nanečisto, viď? 

NICOLAS: Jo. 

PIERRE: A jak to šlo? 

NICOLAS: Celkem dobře. Myslím. 

PIERRE: To je prima. Jenomže víš co? Včera odpoledne šla Sofie na procházku se 

Sachou. Šli do parku a viděli tě. Tak se tě naposled ptám, chodíš zase za 

školu? 

NICOLAS: Ne. 

PIERRE: Tak proč jsi včera ve škole nebyl ? 
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NICOLAS:  He didn’t understand why I wasn’t well... He needed a rational 

explanation. You know what he’s like... So I told him what he wanted to 

hear. I’m just not like other people. Sometimes I feel like I can’t go on 

living. I try every day, I do my best, but I can’t do it. I feel horrible all the 

time. And I’m tired. Tired of how awful I feel. 

ANNA: Nicolas… 

NICOLAS: I want it to stop, mum. 

She takes him in her arms. 

ANNA: Don’t say that, darling. You have so much ahead of you. A whole life... 

So don’t say this, my sunbeam... You hear? Don’t tell your mum such 

things. 

 

— 14 — 

In the car. 

NICOLAS:  Hi, dad. 

PIERRE: Put it in the back. (A door slams. The sound of an engine). We have to 

speak. I’ll try to speak calmly, but I don’t know if I can manage.  

NICOLAS:  You’re driving, you should be calm. It’s not safe- 

PIERRE:  Shut up, Nicolas. Yesterday afternoon you had your mock exam, didn’t 

you? 

NICOLAS: Yes. 

PIERRE: How did it go? 

NICOLAS: Quite well. I think. 

PIERRE: That’s great. But you know what? Yesterday afternoon Sofie went for a 

walk with Sacha. They went to a park and saw you. So I’m asking again, 

are you playing truant again? 

NICOLAS: No. 

PIERRE: Why were you not at school yesterday? 
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NICOLAS: Proč na mě bonzuje? 

PIERRE: O to nejde, Nicolasi. 

NICOLAS: Ale jo, jde. 

PIERRE: Ne! O to nejde. Jde o to, že my děláme všechno, abychom ti pomohli a 

ty nás zatím máš za úplný…  

NICOLAS: Řekla ti to, protože nás chce proti sobě poštvat. 

PIERRE: To není pravda. 

NICOLAS: Od začátku mě odsud chce dostat pryč. 

PIERRE: Hloupost. A hlavně o to nejde. Problém je v tom, že lžeš, Nicolasi. Proč 

jsi včera nebyl ve škole? 

NICOLAS: Necítil jsem se dobře. Ta zkouška mě hrozně stresovala a… Mrzí mě to. 

PIERRE: Mrzí tě to? Já na ten gympl volal. A víš, co mi řekli? Řekli mi, žes tam 

nikdy nechodil. Říkali, žes tam přišel první den, před dvěma měsíci, a že 

ses už pak nikdy nevrátil. Nikdy. Ani jedinkrát. Když si pomyslím, žes měl 

tu drzost mi vyprávět, jaký máš dobrý známky, jak tě zvou na mejdany… 

Celou tu dobu jsi mi lhal! Cos dělal celý ty dny? Vysvětli mi to! Bereš 

drogy? 

NICOLAS: Drogy fakt neberu. 

PIERRE: Tak mi to vysvětli! Zvuk klaksonu. Kreténe! Co kdybys používal blinkr!  

Nicolasi, já už nevím, co s tebou. To ti říkám upřímně, už fakt nevím… 

Snažil jsem se tě poslouchat, dodávat ti sebevědomí, ale evidentně to k 

ničemu není. 

Takže ti vysvětlím, jak to bude dál. Od zítřka, ať se ti to líbí nebo ne, se 

vrátíš do školy. Jasný? 

NICOLAS: Ne. 

PIERRE: Prosím? 

NICOLAS:  (Klidně.) Říkám „Ne, já se do školy nevrátím.“ 
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NICOLAS: Why does she rat on me? 

PIERRE: That’s not the point, Nicolas. 

NICOLAS: Yes, it is. 

PIERRE: No! That’s not the point. It’s that we’re doing everything to help you 

while you think we’re total…  

NICOLAS: She told you because she wants to set us against one other. 

PIERRE: That’s not true. 

NICOLAS: Since the start she’s wanted me out of here. 

PIERRE: Nonsense. And it’s not the point. The thing is you lie, Nicolas. Why were 

you not at school yesterday? 

NICOLAS: I didn’t feel well. The exam stressed me out and… I’m sorry. 

PIERRE: You’re sorry? I called the school. And you know what they said? They 

told me you never went there. They said you had come on the first day, 

two months ago and you never came back. Never. Not once. When I 

think you had the nerve to tell me you were getting good marks and 

being invited to parties... The whole time, you were lying to me! What 

were you doing all that time? Explain it to me! Are you on drugs? 

NICOLAS: I’m certainly not on drugs. 

PIERRE: Explain it to me! The sound of honking. Idiot! What if you used a 

blinker!  

Nicolas, I don’t know what to do with you. I’m telling you openly, I really 

don’t know... I tried to listen to you, to boost your self-confidence, but 

it obviously doesn’t help. 

So I’ll tell you how it’ll be from now on. Tomorrow, whether you like it 

or not, you’re going back to school.  Is that clear? 

NICOLAS: No. 

PIERRE: Excuse me? 

NICOLAS:  (Calmly.) I’m saying “No, I will not go back to school.” 



 —— 53 

PIERRE: Na co si to hraješ, Nicolasi? Když já byl v tvým věku, matka byla 

nemocná, otce jsem nevídal, měl jsem problémy s penězma, ale bojoval 

jsem. Co se stalo tobě? Jaký máš v životě hrozitánský drama, že 

nemůžeš chodit do školy jako ostatní? Odpověz! 

NICOLAS: Já to nezvládám. 

PIERRE: Nezvládáš co? Ráno vstávat? Soustředit se? Snažit se? 

NICOLAS: Žít. Nezvládám žít. A můžeš za to ty. 

PIERRE: Prosím? 

NICOLAS: Že jsem takovej. Za to můžeš ty. 

PIERRE: Cože? 

NICOLAS: Hnusíš se mi. 

PIERRE: Cos to řek? 

NICOLAS: Děláš mi proslovy o životě a o práci a přitom jsi nás opustil jak prašivý a 

ani se neohlíd… 

PIERRE: Cože? 

NICOLAS: Tváříš se tak povýšeně, ale od samýho začátku se chováš jak zmetek. 

Jseš zmetek. 

PIERRE: Tohle odvolej! Nicolasi…  

 

Zvuk brzd. Auto zastaví.  

NICOLAS:  Co děláš? Chceš někoho zabít? 

Dveře. Pierre se vrhne  na Nicolase. Popadne ho za krk a třese s ním, zatímco mluví.  

PIERRE: Já že jsem zmetek? Já? Celý roky jsem se o tebe staral! Chybělo ti snad 

někdy něco?  

NICOLAS: Nech mě! 
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PIERRE: What are you playing at, Nicolas? When I was your age, my mother was 

ill, I didn’t see my father, I had money problems, but I fought on. What’s 

happened to you? What is there in your life that’s so dramatic that you 

can’t go to school like others? Answer me!  

NICOLAS: I can’t manage it. 

PIERRE: You can’t manage what? Getting up in the morning? Concentrating? 

Making an effort? 

NICOLAS: Living. I can’t manage living. And it’s your fault. 

PIERRE: Sorry? 

NICOLAS: That I’m like this. It’s your fault. 

PIERRE: What? 

NICOLAS: You disgust me. 

PIERRE: What did you say? 

NICOLAS: You make all these speeches about life and work and you abandon us 

like pieces of shit without a second glance. 

PIERRE: What? 

NICOLAS: You give yourself superior airs, but you’ve behaved like a bastard. You 

are a bastard. 

PIERRE: Take that back! Nicolas…  

The sound of brakes. The car stops.  

NICOLAS:  What are you doing? Do you want to kill someone? 

A door. Pierre jumps at Nicolas. He grabs him by the neck and is shaking him while 

talking.  

PIERRE: Me a bastard? Me? I’ve taken care of you all those years! Have you 

wanted for anything at all?  

NICOLAS: Let go! 
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PIERRE: Protože jsem se zamiloval do jiný? To je to? A co je tobě do toho? Co? 

Mám právo zařídit si život jinak. Je to můj život! Slyšíš? (Pierre skoro až 

křičí.) Můj život! 

Nicolas běží pryč. 

PIERRE: Nicolasi, kam jdeš? Já se omlouvám. Nevím, co mě to popadlo. Nicolasi, 

prosím tě… Do hajzlu. 

 

 

 

— 15 — 

V čekárně na pohotovosti. Přichází rozrušená Anna. 

PIERRE: Anno… 

ANNA: Kde je? 

PIERRE: Jsou u něj. Neboj. 

ANNA: Jak je mu? Řekli ti něco? 

PIERRE: Dostal se sem včas. Všechno bude dobrý. 

ANNA: Bože… Čím to udělal? 

PIERRE: Břitvou. 

ANNA: Je to moje chyba. Přišel si promluvit, mělo mi to bejt jasný. 

PIERRE: Anno, uklidni se…  

ANNA: Proč nemá holící strojek? 

PIERRE:  Uklidni se. Prosím tě…  

ANNA: Řekl, proč to udělal?   (Vycítí, že Pierre s odpovědí váhá.)   Co se stalo? 

PIERRE: Od tý naší hádky… skoro nevycházel z bytu. Nic nedělal. Bylo to peklo. 

Včera večer jsem se rozčílil… Chtěl jsem, aby se sebral. Mohl by mít 

nádhernej život. A místo toho leží v posteli a nedělá nic… 
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PIERRE: Because I fell in love with another woman? Is that it? What business is 

that of yours? Hey? I have the right to reinvent my life. It’s my life! You 

hear me? (Pierre is almost shouting.) My life! 

Nicolas runs away. 

PIERRE: Nicolas, where are you going? I’m sorry. I don’t know what got into me. 

Nicolas, please… Shit. 

 

 

 

— 15 — 

In a waiting room at the A&E. Anna comes in upset. 

PIERRE: Anna… 

ANNA: Where is he? 

PIERRE: They are with him. Don’t worry. 

ANNA: How is he? Did they tell you anything? 

PIERRE: He got in in time. Everything will be alright. 

ANNA: God… What did he do it with? 

PIERRE: A razor blade. 

ANNA: It’s my fault. He came to talk, I should have guessed. 

PIERRE: Anna, calm down…  

ANNA: Why doesn’t he have an electric razor? 

PIERRE:  Calm down. Please…  

ANNA: Did he say why he had done it?   (She senses Pierre hesitates to answer.)   

What happened? 

PIERRE: Since the fight... he almost never left the flat. He didn’t do anything. It 

was a nightmare. Yesterday evening I got upset... I wanted him to pull 

himself together. He could have a wonderful life. And instead he just 

lies in bed and does nothing… 
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ANNA: Vy jste se zas pohádali? 

Vejde doktor. 

DOKTOR:  Dobrý den. Já jsem doktor Ramès. Starám se o vašeho syna. 

ANNA: Kde je Nicolas? 

DOKTOR: U sebe na pokoji. Nebojte se. Odpočívá. 

PIERRE: Jak je mu? 

DOKTOR: Je mimo nebezpečí.  

ANNA: Můžeme ho vidět? 

DOKTOR:  V tuhle chvíli potřebuje klid. Mezitím bych si s vámi rád promluvil o celé 

té věci.  S vaším synem jsem už mluvil… A zdálo se, že ho, řekněme, 

rozmrzelo, že se probudil tady… Což se v těchhle případech stává často. 

PIERRE: A řekl něco? Proč to udělal? 

DOKTOR:  Podle mě je důležité, aby Nicolas zůstal nějakou chvíli pod dohledem. 

ANNA: Pod dohledem? 

PIERRE A jak dlouho by tu zůstal? 

DOKTOR: To rozhodneme společně. Pro začátek je  důležité, aby byl v izolaci. 

ANNA: To znamená co? 

DOKTOR: Bude tam samozřejmě celý tým lékařů a ostatní pacienti. Zařazujeme 

plno aktivit. Rozhodující je, aby se odstřihl od vnějšího světa. A zejména 

od rodiny. 

ANNA: To za ním nebudeme moct chodit? To se nám snažíte… 

DOKTOR: Pokaždé, když je u nás hospitalizován adolescent, o to jeho rodiče 

prosím. Není to nic proti vám, to musíte chápat.  

ANNA: Ale… 

DOKTOR: Potom se budeme scházet u mě v kanceláři i s Nicholasem, abychom si 

vyhodnotili jeho pokrok… 
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ANNA: You fought again? 

Doctor enters. 

DOCTOR:  Hello. I’m doctor Ramès. I’m looking after your son. 

ANNA: Where is Nicolas? 

DOCTOR: In his room. Don’t worry. He’s resting. 

PIERRE: How is he? 

DOCTOR: He’s no longer in danger.  

ANNA: Can we see him? 

DOCTOR:  At this moment he needs rest. In the meantime I’d like to talk to you 

about the whole thing. I’ve spoken to your son already... It seemed he 

was, let’s say, upset he woke up here... It often happens in these cases. 

PIERRE: Did he say anything? Why he did? 

DOCTOR:  I think it’s important that he stays here under observation. 

ANNA: Under observation? 

PIERRE How long would he stay? 

DOCTOR: We’ll decide that together. For the start it’s important that he should in 

isolation. 

ANNA: What does that mean? 

DOCTOR: There will be the whole medical team as well as other patients. There 

are be all sorts of activities. It’s important that he cuts himself off the 

outside world. And especially from his family. 

ANNA: We won’t be able to visit him? Are you trying to… 

DOCTOR: Every time we hospitalise an adolescent, this is what I ask of the 

parents. It’s nothing against you, you must understand.  

ANNA: But… 

DOCTOR: Then we’ll meet in my office together with Nicolas to assess his 

progress… 
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PIERRE: Myslíte, že to bude trvat dlouho? 

DOKTOR: Může a nemusí. Jde mi o to, aby si uvědomil, co udělal. V tuhle chvíli má 

spíš tendenci to zlehčovat, což mi přijde nebezpečné.  

ANNA: Chtěla bych ho vidět, pane doktore. 

DOKTOR: Nejlepší by bylo, kdybyste to v tomhle prvním týdnu nechali na nás. 

Nebojte se. My máme tyhle situace zvládnuté. Musím se tam vrátit. 

Támhle je sestra, všechno vám vysvětlí.  

 

 

 

 

— 16 — 

V Pierrově bytě. 

PIERRE:  Zabaleno? 

SOFIE: Jo. Za pět minut je tady taxík. 

PIERRE: Pomůžu ti dolů s kufrem. 

SOFIE: Ne, ne. To je dobrý. 

PIERRE: Hele, ten včerejšek mě moc mrzí… Evidentně jsem toho trochu moc 

vypil a… Přehnal jsem to. Promiň.  

SOFIE: Já nechápu, proč se takhle hádáme. 

PIERRE: Je to moje chyba. Omlouvám se. 

SOFIE: Mluvíme jen o něm. Už kolik tejdnů… Jako by se náš život točil už jen 

kolem něj.… 

PIERRE: Já vím.    Pauza.  

  Ale mě strašně mrzí, že odjíždíš takhle naštvaná. 

SOFIEA: Co kdybys jel s náma? Jak jsme plánovali… 

PIERRE: Nemůžu, Sofie… 
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PIERRE: Do you think it’ll take long? 

DOKTOR: It can, but doesn’t have to. I want him to acquire an awareness of what 

he’s done. At this moment his tendency is to minimise it which seems 

dangerous to me.  

ANNA: I’d like to see him, doctor. 

DOCTOR: It would be best if you left the first week up to us. Don’t worry. We 

know how to deal with these situations. I have to go back. There’s a 

nurse there, she’ll explain everything.  

 

 

 

— 16 — 

In Pierre’s flat. 

PIERRE: Packed? 

SOFIE: Yeah. The taxi arrives in five minutes. 

PIERRE: I’ll help you down with the suitcase. 

SOFIE: No, no. It’s okay. 

PIERRE: Look, I’m sorry about yesterday... I had too much to drink and... I was 

over the top. I apologise.  

SOFIE: I don’t understand why we quarrel like that. 

PIERRE: It’s my fault. I’m sorry. 

SOFIE: We only talk about him. For weeks... As if our lives revolved only around 

him.… 

PIERRE: I know.    Pause.  

  But I’m really sorry that you’re leaving upset like this. 

SOFIEA: What if you went with us? Like we planned… 

PIERRE: I can’t, Sofie… 
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SOFIE: Ale můžeš! Doktor říkal, že jde o týden izolace… Můžeš bejt tady nebo 

tam, co se tím mění? 

PIERRE: Nemůžu si vyjet k moři, když vím, že on je tam.  

SOFIE: Taky si potřebuješ odpočinout… Jseš vyčerpanej. Ještě se to dá zařídit… 

PIERRE: Nemůžu. Mrzí mě to. 

SOFIE: Kdy ho pustí? 

PIERRE: Příští pondělí, předpokládám. 

SOFIE:  A pak? Proč jsi proti tomu, aby se vrátil k matce? Přece jestli to i on sám 

chtěl… 

PIERRE: Neřekl jsem, že jsem proti.  Ale to ten problém nevyřeší. A navíc, po tý 

hádce… Doufám, že pro Sachu budu lepší táta. 

SOFIE: Ale ty jseš výbornej otec, Pierre. Nech toho! 

PIERRE: Tím si už nejsem moc jistej…  Občas jsem se přistihl, že mu říkám přesně 

to, co mi říkal otec.  

SOFIE:  Cože? 

PIERRE: Je mi z toho nanic. 

Pauza.  

SOFIE: My už musíme. 

PIERRE: Nemůžu tě nechat odjet takhle. 

SOFIE: Já bych ráda, abychom se přestali takhle hádat… 

PIERRE: To já taky. 

SOFIE: Ty poslední týdny byly vážně… 

PIERRE: Já vím. 

SOFIE: Ne, nevíš. Nejseš tu. Celý dny pracuješ, zato já jsem tady, úplně sama 

a…A jsem unavená. A taky je tu Sacha. Tvůj druhej syn. A ten tě taky 

potřebuje! 

PIERRE: Sofie, prosím tě… Nezačínejme zas. 
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SOFIE: Yes, you can! The doctor told you he needs a week’s isolation... You can 

be here or there, what difference does it make? 

PIERRE: I can’t just go to the sea when I know he’s there.  

SOFIE: You need to rest… You’re exhausted. It can still be arranged… 

PIERRE: I can’t. I’m sorry. 

SOFIE: When will they release him? 

PIERRE: Next Monday, I imagine. 

SOFIE: And then? Why are you against him going back to his mother? If he 

wanted it himself… 

PIERRE: I didn’t say I was against it. But it won’t solve the problem. And besides, 

after the quarrel... I hope I’ll be a better father to Sacha. 

SOFIE: But you’re a great father, Pierre. Stop this! 

PIERRE: I’m not so sure any more…  Sometimes I’ve caught myself saying just 

what my father used to say.  

SOFIE:  What? 

PIERRE: It makes me sick. 

Pause.  

SOFIE: We have to go. 

PIERRE: I can’t let you leave like this. 

SOFIE: I just want us to stop arguing like this… 

PIERRE: So do I. 

SOFIE: These last weeks have really been… 

PIERRE: I know. 

SOFIE: No, you don’t. You’re not here. You’re working all day, but I’m here, on 

my own and… And I’m tired. And Sacha is here too. Your second son. 

And he needs you too! 

PIERRE: Sofie, please… Let’s not start again. 
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SOFIE: Fajn. Zavolám ti, až dorazíme, jo? 

 

 

— 17 — 

O několik dní později. V nemocnici.  

NICOLAS: Mami! 

ANNA: Drahoušku! 

NICOLAS: Vy jste mi tak chyběli… 

ANNA: Ty nám taky.  

PIERRE: Jak se máš? 

NICOLAS:  Musíte mě odsud dostat. 

PIERRE: Neboj se. 

NICOLAS: Prostě mě musíte dostat ven. Slíbíte mi to? 

ANNA: Nešlo to dobře? 

NICOLAS: Byla to hrůza, mami. Nejhorší týden mýho života. Samí nemocný lidi. 

Anorektici, psychopati… Všichni jsou šílený… Všichni pořád mluví o 

smrti… Celý noci mám strach… Můj pokoj nejde zamknout, přede 

dveřma mi v jednom kuse přechází jeden chlápek a já mám pořád 

dojem, že přijde dovnitř, když usnu… A další zas celou noc pláče.  Musím 

pryč. Nemůžete mě tu nechat. Je to peklo. Nemůžete mě nechat v 

pekle. 

PIERRE: Neboj. Jsme tu právě proto, abychom si o tom s doktorem promluvili. 

NICOLAS: Je to vůl. Ničemu nerozumí. Cpe mě lékama, ale vůbec nechápe, co se 

mi děje v hlavě. Řekl mi, že tu budu muset zůstat tejdny a tejdny… Ale 

to nezvládnu… Znáte mě… Sním jenom o tom, že budu s váma. Musíte 

mě vzít domů. Prosím, tati, mami. Moc vás prosím. 

PIERRE: Klid, Nicolasi. Uděláme, co bude nejlepší. Promluvíme si s doktorem. 
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SOFIE: Alright. I’ll call you when we get there, okay? 

 

 

— 17 — 

A few days later. In hospital.  

NICOLAS: Mum! 

ANNA: Darling! 

NICOLAS: I’ve missed you so much… 

ANNA: We’ve missed you too.  

PIERRE: How are you? 

NICOLAS:  You must get me out of here. 

PIERRE: Don’t worry. 

NICOLAS: You just need to get me out. Will you promise? 

ANNA: Did it not go well? 

NICOLAS: It was horrible, mum. The worst week in my life. Only sick people. 

Anorectics, psychopaths… They’re all crazy… They all speak about 

death… I’m scared all night… My room can’t be locked, one guy keeps 

walking outside my door and I keep thinking he’ll come in if I fall 

asleep… Another one cries all night. I must get out. You mustn’t let me 

stay. It’s hell. You mustn’t leave me in hell.  

PIERRE: Don’t worry. That’s what we’re here for, to discuss it with the doctor. 

NICOLAS: He’s an idiot. He doesn’t understand anything. He stuffs me full of pills, 

but he doesn’t understand the first thing about what’s going on in my 

head. He told me I’d have to stay here for weeks and weeks… But I can’t 

manage that… You know me…  I just dream about being with you. You 

must take me home. Please, dad, mum. I’m begging you. 

PIERRE: Calm down, Nicolas. We’ll do what’s best. We’ll talk to the doctor. 
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NICOLAS: Ničemu nerozumí. Neumíš si představit, co je to za vola. 

PIERRE: To třeba je, ale jsme v jeho nemocnici. Musíme všechno probrat s ním. 

Rozumíš? 

NICOLAS: Já už vím, co vám řekne… 

ANNA: Neboj, Nicolasi. Jsme tu. Jsme s tebou. 

Doktor vejde.  

DOKTOR: Dobrý den. 

 ANNA: Dobrý den, pane doktore… 

DOKTOR: Tak… Posaďte se, prosím. Nicolasi, ty si můžeš sednout sem. 

  Fajn. Nicolas vám zřejmě sdělil své přání z nemocnice odejít. 

PIERRE: Ano. 

DOKTOR: Ten týden v izolaci byl pro něj těžký. Tak to často bývá. 

NICOLAS: Já tu nechci zůstat. 

DOKTOR: Chápu, že cítíš touhu jít domů. Jenže to já z lékařského hlediska nemůžu 

dovolit. 

NICOLAS: (Rodičům.) Vidíte. 

PIERRE: Proč ne? 

DOKTOR: Nicolas prochází obdobím akutní deprese. Často mluví o 

sebevražedných sklonech. Mám za to, že by mimo ústav byl potenciálně 

v nebezpečí. 

NICOLAS: To není pravda. Je mi líp. Žádnej problém nebude. Slibuju. 

DOKTOR: Nicolasi… Před dvěma dny jsem se tě zeptal, co uděláš, až tě dnes 

pustíme, vzpomínáš, cos mi odpověděl? 

NICOLAS: To byla provokace. 

DOKTOR: To si nemyslím. 

NICOLAS: (K otci.) Vidíš… On ví líp než já, co cítím. 
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NICOLAS: He doesn’t understand anything. You can’t imagine what an idiot he is. 

PIERRE: He might be, but we’re in his hospital. We have to discuss everything 

with him. You understand? 

NICOLAS: I know what he’s going to say… 

ANNA: Don’t worry, Nicolas. We’re here. We’re with you. 

Doctor enters.  

DOCTOR: Hello. 

ANNA: Hello, doctor… 

DOCTOR: So… Sit down, please. Nicolas, you can sit here. 

  Alright. Nicolas has probably told you about his desire to leave the 

hospital. 

PIERRE: Yes. 

DOCTOR: The week in isolation was difficult for him. That’s often the case. 

NICOLAS: I don’t want to stay here. 

DOCTOR: I understand you feel a desire to go home. But I can’t allow that from 

medical point of view. 

NICOLAS: (To the parents.) You see. 

PIERRE: Why not? 

DOCTOR: Nicolas is going through a period of acute depression. He often speaks 

of his suicidal urges. In my opinion, he’d be potentially at risk outside 

this institution. 

NICOLAS: That’s not true. I’m better. There’ll be no problem. I promise. 

DOCTOR: Nicolas… Two days ago I asked you what you’d do once we let you out, 

do you remember what you answered? 

NICOLAS: I was just provoking you. 

DOCTOR: I don’t think so. 

NICOLAS: (To his father.) You see… He knows better than I do what I’m feeling. 
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PIERRE: Uklidni se, Nicolasi. 

NICOLAS: Já jsem klidnej. Jenže tenhle debil nic nechápe. 

ANNA: Nicolasi, prosím tě. 

PIERRE: Co navrhujete? 

DOKTOR: I když se to Nicolasovi nebude líbit, přijde mi nezbytné dát tomu ještě 

čas, recidiva bývá v takových situacích častá.  

PIERRE: A jak dlouho to bude trvat? 

DOKTOR: Určitě několik týdnů… 

NICOLAS: Mami… 

DOKTOR: Tady jsi v bezpečí, Nicolasi. A během dne máš plno různých aktivit a… 

NICOLAS: To mě chcete vyléčit kurzem hrnčířství? 

DOKTOR: Je to součástí procesu. 

NICOLAS: To je blbost! 

PIERRE: Nicolasi? Chápeš, co pan doktor říká? Je to pro tvoje dobro, že…- 

NICOLAS: Pro moje dobro? Jak mi má bejt líp, když jsem mezi lidma, co jsou úplný 

cvoci? Přemejšlel jsem tady o tom, co se stalo… O životě… A už jsem se 

změnil… Věřte mi… cítím, že můžu začít zas normálně žít. Ale musíte mě 

odsud dostat. Jinak se sesypu. Tati … Ty mi rozumíš. Vždycky’s mi 

rozuměl… Tati… Prosím tebe… 

PIERRE: (K doktorovi.) Jaké by byly podmínky propuštění? 

DOKTOR: Nicolas je nezletilý, rozhodnutí je tedy na vás. A de facto si ho můžete 

vzít domů ještě dnes. V tom případě bych vás ale požádal o podepsání 

reversu… 

ANNA:  Reversu? 
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PIERRE: Calm down, Nicolas. 

NICOLAS: I am calm. It’s this dimwit who doesn’t understand anything. 

ANNA: Nicolas, please. 

PIERRE: What do you suggest? 

DOCTOR: Even if Nicolas doesn’t like this, it seems to me essential to have more 

time, in this kind of situations recidivism is very common.  

PIERRE: How long will it take? 

DOCTOR: Certainly several weeks… 

NICOLAS: Mum… 

DOCTOR: You’re safe here, Nicolas. During the day you have various actities and… 

NICOLAS: Do you want to treat me with a pottery course? 

DOCTOR: It’s part of the process. 

NICOLAS: It’s stupid! 

PIERRE: Nicolas? Do you understand what the doctor is saying? It’s for your own 

good that…- 

NICOLAS: For my good? How can I feel better when I’m among people who are 

totally crazy? I’ve been thinking about what’s happened… About life… 

And I’ve changed… Trust me… I feel I can start living a normal life again. 

But you must get me out of here. Otherwise I’ll collapse. Dad… You 

understand me. You’ve always understood me… Dad… I’m begging 

you… 

PIERRE: (To the doctor.) What are the conditions for a release? 

DOCTOR: Nicolas is a minor, it’s up to you to make the decision. You could decide 

to take him home today. But in that case I’d have to ask you to sign 

discharge papers… 

ANNA:  Discharge papers? 
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DOKTOR: V něm potvrdíte, že jste k tomu rozhodnutí došli navzdory lékařskému 

doporučení. Kdyby se mělo v nadcházejících dnech něco stát, 

zodpovědní za to budete vy a ne nemocnice. 

NICOLAS: Ale nestane se nic… 

DOKTOR: Vím, že to je těžké rozhodnutí, pane. Zejména před synem… Ale měl 

byste mě poslechnout.  Jestli podepíšete revers, riskujete. Já bych 

takhle se svým synem jako otec neriskoval… 

NICOLAS: Tati… Já nejsem nemocnej…já chci domů… 

DOKTOR: Fajn. Tvoje argumenty už rodiče asi slyšeli, Nicolasi… 

NICOLAS: Prosím vás… 

DOKTOR:  (Rodičům.) Nebylo by dobré to prodlužovat. Teď je důležité, abyste 

udělali rozhodnutí. 

ANNA: Já… Pierre? 

PIERRE: Teď? 

DOKTOR: Ano. Je důležité, aby Nicolas chápal, že souhlasíte s lékařským týmem. 

NICOLAS: Já chci zpátky domů, tati… 

PIERRE: Je mi líto, Nicolasi. 

NICOLAS: Ne! Tati! To mi nemůžeš udělat! Ty ne! Tati! 

DOKTOR: Nicolasi! Uklidni se! Nebo budu muset zavolat ošetřovatele. 

NICOLAS: Nechte mě! Nesahejte na mě!  

ANNA: Pierre, udělej něco… 

PIERRE: Počkejte… 

NICOLAS: Tati, pomoc! 

DOKTOR:  Uklidni se. 

PIERRE: Nicolasi… 

DOKTOR:  Klid…  

 



 —— 70 

DOCTOR: In them you confirm you made your decision in spite of medical 

recommendations. If something happens in the coming days, it is your 

responsibility, not the hospital’s. 

NICOLAS: Nothing will happen… 

DOCTOR: I know it’s a difficult decision, sir. Especially in front of your son… But 

you should do what I say. If you sign the discharge papers, it’s a risk. I 

would never take such a risk with my son as a father… 

NICOLAS: Dad… I’m not ill…I want to go home… 

DOCTOR: Alright. Your parents have heard your arguments, Nicolas… 

NICOLAS: I’m begging you… 

DOCTOR:  (To the parents.) It’s not good to prolong it. Now it’s important that you 

decide. 

ANNA: I… Pierre? 

PIERRE: Now? 

DOCTOR: Yes. It’s important that Nicolas understands that you support the 

medical team. 

NICOLAS: I want to go back home, dad… 

PIERRE: I’m sorry, Nicolas. 

NICOLAS: No! Dad! You can’t do that to me! Not you! Dad! 

DOCTOR: Nicolas! Calm down! Or I’ll have to call the staff. 

NICOLAS: Leave me alone! Don’t touch me!  

ANNA: Pierre, do something… 

PIERRE: Wait… 

NICOLAS: Dad, help! 

DOCTOR:  Calm down. 

PIERRE: Nicolas… 

DOCTOR:  Calm down…  
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NICOLAS: Pomoc! 

PIERRE: Vždyť mu ublížíte! 

DOKTOR: No tak, Nicolasi… Rozluč se s rodiči… 

NICOLAS: (Křičí.) Tati… Tati! Tati! 
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V Pierrově bytě. O chvíli později téhož dne.  

PIERRE: Co budeš dělat teď? Jdeš do práce? 

ANNA: Ne, asi ne. Nevěděla jsem, jak dlouho to bude trvat… Vzala jsem si 

volno. A co ty? Sofie tu není? 

PIERRE: Ne. Je se Sachou v Itálii…  

ANNA: Aha. To je fajn. Doufám, že jsme se rozhodli dobře. 

PIERRE: Určitě jo. 

ANNA: Ale ten doktor si byl tak jistej. 

PIERRE: Říkal hlouposti. A dost nepříjemným způsobem. Já spíš věřím tomu, co 

nám řekl Nicolas. Věřím, že spoustu věcí během toho týdne izolace 

pochopil… 

ANNA: Viděls, jak se tvářil, když jsme za ním přišli do jídelny… Když pochopil, že 

jsme ten revers podepsali. Viděls, jak se tvářil? Sluníčko moje.  

PIERRE: Jo. Byl strašně šťastnej… A já vlastně taky. Nedoved bych ho tam 

nechat. 

 ANNA: Co to tam dělá? 

PIERRE: Vaří čaj. 

ANNA: Já vím. Ale co mu na tom tak trvá… 
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NICOLAS: Help! 

PIERRE: You’re hurting him! 

DOCTOR: Come on, Nicolas… Say goodbye to your parents… 

NICOLAS: (Shouting.) Dad… Dad! Dad! 
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In Pierre’s flat. A moment later on the same day.  

PIERRE: What are you doing now? Are you going to work? 

ANNA: No, probably not. I didn’t know how long it would take… I took a day 

off. And what about you? Sofie is not here? 

PIERRE: No. She and Sacha are in Italy…  

ANNA: Oh. That’s nice. I hope we’ve taken the right decision. 

PIERRE: I’m sure of it. 

ANNA: The doctor seemed so sure. 

PIERRE: He talked rubbish. In an unpleasant manner. I believe what Nicolas told 

us. I believe that he understood a lot of things during the week in 

isolation… 

ANNA: Did you see the way he looked when we came into the refectory… 

When he understood we’d signed the discharge papers. Did you see the 

way he looked?  My sunshine.  

PIERRE: Yes. He was so happy… And I was too. I couldn’t have left him there. 

 ANNA: What is he doing there? 

PIERRE: Making tea. 

ANNA: I know. But what’s taking him so long… 
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PIERRE: Nech ho, snaží se… 

ANNA:  Jak si to představuješ? Myslím jako… Jak dál… 

PIERRE:  Třeba by se mohl vrátit k tobě, A přes den bych ho bral do kanceláře. 

Aby u nás pracoval. Jako stážista.  

ANNA: Myslíš, že by ho to zajímalo? 

PIERRE: Aspoň bude zaměstnanej. Naučí se nový věci. A já budu s ním. 

ANNA: Vždyť máš i tak spoustu práce, ne? 

PIERRE   Já tu nabídku odmítnu. 

ANNA: Fakt, jo? 

PIERRE: Jo. Politika a nějakej jeho ekonomickej program jsou mi úplně 

ukradený! Pro mě je teď podstatnej Nicolas. 

V tu chvíli se dveře otevřou a vejde Nicolas s tácem. 

NICOLAS: Tak, prosím… Dokonce jsem ti našel i sušenky, mami. 

ANNA: To jseš hodnej… 

NICOLAS: Máš je pořád ráda? 

ANNA: Jo. Bohužel. 

Nicolas, zdá se, trochu ztrácí rovnováhu. 

PIERRE: Dej pozor. 

NICOLAS: Po tom všem, co do mě nacpali… Mám závratě… 

PIERRE: Díky… 

NICOLAS: Cukr, tati? 

PIERRE: Ne, díky. Jseš hodnej. 

ANNA: Dobrý? Jak je ti? 

NICOLAS: Jsem hrozně rád, že jsem tady. S váma. 

PIERRE: To my taky. 

ANNA: Mohli bychom spolu zajít do kina. Chtěl bys? 
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PIERRE: Leave him alone, he’s doing his best… 

ANNA: And what now? I mean… What will happen next… 

PIERRE:  Maybe he could move back to yours and during the day I’d take him to 

the office. To work. As an intern.  

ANNA: You think he’d be interested? 

PIERRE: At least he’ll have a job. And learn new things. And I’ll be with him. 

ANNA: You’ve got enough work as it is, haven’t you? 

PIERRE   I’m going to decline the offer. 

ANNA: Really? 

PIERRE: Yes. I don’t give a damn about politics and his economic programme! 

Nicolas is now my priority. 

At that moment the door opens and Nicolas enters with a tray. 

NICOLAS: Here you go… I found some biscuits for you, mum. 

ANNA: That’s kind of you… 

NICOLAS: Do you still like them? 

ANNA: Yes. Unfortunately. 

Nicolas, seems to be losing his balance. 

PIERRE: Be careful. 

NICOLAS: After everything they stuffed me with… I feel dizzy… 

PIERRE: Thanks… 

NICOLAS: Sugar, dad? 

PIERRE: No, thanks. That’s nice of you. 

ANNA: Alright? How do you feel? 

NICOLAS: I’m so happy I’m here. With you. 

PIERRE: So are we. 

ANNA: We could go to the cinema together. Would you like to? 
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NICOLAS: Proč ne? Ale rád bych se nejdřív osprchoval. Tam byly sprchy tak 

špinavý… Už tejden sním o sprchování… Nevadí? 

PIERRE: Ne. Vůbec ne… 

Anna a Pierre se smějí. 

NICOLAS: Co? Proč se smějete? Jsem cejtit, žejo? 

PIERRE: Ne, ne. 

NICOLAS: Mami? Jsem cejtit? 

ANNA: Vážně na to mám odpovídat? 

NICOLAS: Rád vás dva vidím spolu. Už je to dlouho. Jakože, co jsme se sešli všichni 

tři… 

ANNA: To je fakt. 

NICOLAS: Jenom jsem vám chtěl říct… Vážně mě mrzí, čím jste si kvůli mně v 

poslední době prošli…  Omlouvám se. A hlavně jsem vám chtěl říct, že 

vás mám moc rád. 

PIERRE: To my taky. No tak, šup. Neboj se. Počkáme.  Nicolas odejde.  Vidíš… 

ANNA: Jo. Zas je jako dřív. Milej a pozornej… 

PIERRE: No vida… 

ANNA: Jestli nemáš nic v plánu, nechceš do kina s náma?  

PIERRE: Já nevím. 

ANNA: Nicolasovi by to určitě udělalo radost…Vzpomínáš na tu dobu, kdy jsme 

chodili do kina uprostřed dne? Všem jsme namluvili, jaký máme důležitý 

schůzky, a potkali se v tom malinkým kině… vedle soudu. Vzpomínáš?  

PIERRE: No jasně. 

ANNA: Už je to dávno. 

  No tak, pojď s náma!  
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NICOLAS: Why not? But I’d like to take a shower first. The showers there were so 

dirty… I’ve been dreaming about having a shower all week… Do you 

mind? 

PIERRE: No. Not at all… 

Anna and Pierre are laughing. 

NICOLAS: What? Why are you laughing? I smell bad, is that it? 

PIERRE: No, no. 

NICOLAS: Mum? Do I smell bad? 

ANNA: You really want me to answer that question? 

NICOLAS: I like seeing you together. It’s been a long time. Since we three met… 

ANNA: That’s true. 

NICOLAS: I just wanted to say… I’m really sorry what you have been through 

because of me recently… I’m sorry. And I wanted to tell you that I love 

you very much. 

PIERRE: We love you too. Hurry up. Don’t worry. We’ll wait.  Nicolas leaves.  You 

see… 

ANNA: Yeah. He’s like he used to be. Kind and caring… 

PIERRE: See… 

ANNA: If you have nothing else on, would you like to go to the cinema with us?  

PIERRE: I don’t know. 

ANNA: It would make Nicolas happy… Remember the time we used to go to 

the cinema in the middle of the day? We’d tell everyone we had 

important meetings and we’d meet in that little cinema… near the 

court. Remember?  

PIERRE: Of course. 

ANNA: It’s been a long time. 

  Come on, come with us!  
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PIERRE A vlastně, proč ne. Práce počká.  

Najednou se ozve rána. Výstřel z pušky. 

ANNA:  Co to bylo? Pierre? Co to bylo? 
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Epilog. O tři roky později.  

SOFIE: Nezapomněls koupit víno? 

PIERRE: (pracuje na počítači). Co? Jo, jo. 

SOFIE: Bezva. Díky. 

PIERRE: Dal jsem ho do spíže. 

SOFIE: Já už mám skoro hotovou večeři. Zrovna se peče… Sacha už je ve vaně. 

PIERRE: Mám ho pohlídat? 

SOFIE: Ne, ne, já to mám pod kontrolou… Jseš rád, že přijdou na večeři? 

PIERRE: Moc.  

SOFIE: Fajn. Tak zatím. 

PIERRE: Zatím, miláčku. 

SOFIE odejde.  

SOFIE: (z dálky) Sacho? Vypni už vodu, jo? 

Zvonek u dveří.  

PIERRE:  Už jdu!  
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PIERRE Actually, why not. Work can wait.  

Suddenly there’s a blast. A gunshot. 

ANNA:  What was that? Pierre? What was that? 
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Epilogue. Three years later.  

SOFIE: Did you remember to buy the wine? 

PIERRE: (working on a computer). What? Yes, yes. 

SOFIE: Great. Thanks. 

PIERRE: I put it in the pantry. 

SOFIE: I’ve almost finished the dinner. It’s in the oven… Sacha is in the bath. 

PIERRE: Shall I check on him? 

SOFIE: No, no, I’ll take care of it… Are you glad they’re coming for dinner? 

PIERRE: I am.  

SOFIE: Okay. See you. 

PIERRE: See you, darling. 

SOFIE leaves.  

SOFIE: (from a distance) Sacha? Turn the water off now, okay? 

Door bell.  

PIERRE:  Coming!  
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Pierre jde otevřít. Je to Nicolas. 

NICOLAS: Nejdu moc brzo? 

PIERRE: Ne, ne, vůbec. Pojď dál…  

NICOLAS: Amélie přijde za chvíli. Asi se trochu zpozdí. 

PIERRE: To nevadí. Pojď dál. Jak se máš? Vypadáš dobře! 

NICOLAS: Mám se moc fajn, děkuju.  

PIERRE: Co v Berlíně?  

NICOLAS: Skvělý. Úžasný město. Víš, že jsme s Amélií začali bydlet spolu?  

PIERRE: Vážně? 

NICOLAS:  Uvidíš, je hrozně milá. Jsem zamilovanej. Co Sacha? Je tu? 

PIERRE: Zrovna se koupe. 

NICOLAS: Koupili jsme mu dárek. Ale dá mu ho Amélie. Vybrala ho ona. 

PIERRE: To je pěkný. 

NICOLAS: A pro tebe mám taky dárek. 

PIERRE: Pro mě? 

NICOLAS: Jo. Vlastně je to spíš něco, co ti chci říct…Ježiš. Měl by ses vidět! Neboj! 

Nechci ti oznámit, že čekáme dítě! 

PIERRE:  Ne? Tak co teda? Povídej! 

Nicolas se usměje.  

NICOLAS: Víš, že kromě architektury jsem měl vždycky ještě jednu vášeň… Psaní… 

A hele… 

PIERRE: Co je to? 

NICOLAS: Můj první román. 

PIERRE: No ne! Tos napsal ty? 

NICOLAS: Chtěl jsem, abys ho první dostal ty… 
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Pierre goes to answer the door. It’s Nicolas. 

NICOLAS: Am I not too early? 

PIERRE: No, no, not at all. Come in…  

NICOLAS: Amélie is coming in a bit. I expect she’ll be a bit late. 

PIERRE: No problem. Come in. How are you? You look well! 

NICOLAS: Very good, thanks.  

PIERRE: How’s Berlin?  

NICOLAS: Great. Fantastic city. Did you know we’ve moved in with Amelie?  

PIERRE: Really? 

NICOLAS:  You’ll see, she’s really nice. I’m in love. How’s Sacha? Is he here? 

PIERRE: He’s having a bath. 

NICOLAS: We got him a present. Amélie will give it to him. She chose it. 

PIERRE: That’s nice. 

NICOLAS: And I have a present for you too. 

PIERRE: For me? 

NICOLAS: Yes. Well, actually it’s rather something I want to tell you… Christ. You 

should see your face. Don’t worry! I don’t want to tell you that we’re 

expecting! 

PIERRE: No? So what then? Tell me! 

Nicolas smiles.  

NICOLAS: You know that apart from architecture I’ve always had one passion… 

Writing… And look… 

PIERRE: What is it? 

NICOLAS: My first novel. 

PIERRE: Wow! You wrote this? 

NICOLAS: I wanted you to be the first to get it… 
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PIERRE: Smrt počká… To je skvělý. Kdy jde do prodeje? 

NICOLAS: Za dva měsíce. A obrať list, je tam věnování... 

PIERRE:   Nicolasi, to je vážně...nevím, co říct. 

NICOLAS: Samozřejmě se tam taky píše o všem, co už znáš…Všechny ty náročný 

roky… Ale aspoň to dobře dopadne. Chtěl jsem ji věnovat tobě… 

Protože vím, že bez tebe bych - 

PIERRE: Jsem na tebe tak hrdej. 

Nicolas se usměje. 

  Hrozně moc hrdej.  

NICOLAS: Nebudeš ale plakat? 

PIERRE: Ne, promiň. Jsem jsem dojatej při pohledu na všechno to - Kým ses 

stal… Jsem na tebe hrdej.  

NICOLAS: Mohl bych se jít pozdravit se Sachou? Taky mi moc chyběl. 

PIERRE: Moc rád tě uvidí, víš… Pořád mluví o starším bráchovi. 

Ozve se Sofie. Leží vedle Pierra v posteli.  

SOFIE: Pierre? Co se děje? S kým to mluvíš?  

PIERRE: Sofie. (Pierre pláče) 

SOFIE: Co děláš? Pierre? Co je ti?  

PIERRE: Sofie. To je strašný. Stýská se mi po něm.  

SOFIE: No tak… 

PIERRE: Měl jsem na něj dávat větší pozor… Měl jsem… Měl… 

SOFIE: Pierre… Víc jsme udělat nemohli… Nemáš si co vyčítat.  

PIERRE:  Mohl v životě udělat tolik krásnejch věcí… 

SOFIE: Pierre… 

PIERRE: Je to všechno moje chyba… Já jsem podepsal to propuštění... 
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PIERRE: Death Can Wait… That’s great. When is it going out? 

NICOLAS: In two months. If you open it, there’s a dedication to you... 

PIERRE:   Nicolas, that’s really...I don’t know what to say. 

NICOLAS: Of course it talks about everything you already know… All those difficult 

years… But at least it has a happy ending. I wanted to dedicate it to 

you… Because I know that without you I’d - 

PIERRE: I’m so proud of you. 

Nicolas smiles. 

  Really proud.  

NICOLAS: But you’re not going to cry? 

PIERRE: No, sorry, I’m moved by seeing all that- who you’ve become… I’m proud 

of you.  

NICOLAS: Can I go and say hello to Sacha? I’ve missed him too. 

PIERRE: He’ll be happy to see you… He always talks about his older brother. 

Sofie starts speaking. She’s lying next to Pierre in bed.  

SOFIE: Pierre? What’s up? Who are you talking to?  

PIERRE: Sofie. (Pierre is crying) 

SOFIE: What’s the matter? Pierre? What’s wrong with you?  

PIERRE: Sofie. It’s terrible. I miss him.  

SOFIE: Come on… 

PIERRE: I should have taken better care… I should have… I should… 

SOFIE: Pierre… We couldn’t have done more… Don’t blame yourself.  

PIERRE:  He could have done so many beautiful things in life… 

SOFIE: Pierre… 

PIERRE: It’s all my fault… I signed the discharge papers... 
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SOFIE: No tak, Vím, že je to těžký. Ale život jde dál. Máš Sachu. A máš mě, jsem 

tu s tebou. Dneska jsme strávili nádhernej večer s přáteli. Život jde dál, 

Pierre. 

PIERRE: Chybí mi. Strašně mi chybí. 

SOFIE:   No tak… Všechno bude dobrý. Nemáš si co vyčítat.. To on se rozhodl, 

Pierre. Nedalo se mu pomoct. A mysli na Sachu. Na svýho synka… Brzo 

mu budou čtyři. Mysli na něj. A všechno bude dobrý. Slyšíš? Všechno 

bude dobrý. 

 

        KONEC 
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SOFIE: Come on, I know how hard it is. But life goes on. You have Sacha. And 

you have me, I’m here with you. We’ve had a lovely evening with 

friends today. Life goes on, Pierre. 

PIERRE: I miss him. I miss him so much. 

SOFIE:   Come on… Everything will be alright. Don’t blame yourself. It was his 

choice, Pierre. There was no helping him. And think of Sacha. Your little 

son… He’ll be four soon. Think of him. And everything will be alright. 

You hear? Everything will be alright. 

 

THE END 

 


