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LINDA 

Malej člověk může bejt zrovna tak vyčerpanej jako velkej. V březnu to bude šestatřicet 
let, co pracuje pro firmu, našel pro jejich značku odbytiště, vo kterejch se jim ani nezdálo, a 
voni mu teď na starý kolena vemou fixní plat. 
HAPPY 

Dotčeně. Mami, tos mi neřekla! 
LINDA 

Ty ses mě nikdy neptal, můj milej! Teď, když už máš peníze na útratu vodjinud, tak už 
si s ním hlavu nelámeš. 
HAPPY 

Ale dyť já ti dal peníze – 
LINDA 

Na minulý Vánoce, padesát dolarů. A dát do pořádku horku vodu stálo devadesát 
sedm a půl dolaru? Už pět neděl je jenom na provizích, jako nějakej začátečník, kterýho ještě 
neznají! 
BIFF 

Ty prasata nevděčný! 
LINDA 

A jeho synové jsou snad lepší? Dokavaď jim nosil kšefty, dokavaď byl mladej, tak ho 
rádi viděli. Ale všichni jeho starý přátelé, jeho starý odběratelé, který ho měli tak rádi a který 
pro něj vždycky našli nějakou objednávku, když mu teklo do bot – ty už jsou teď všichni 
mrtvý nebo na penzi. V takovým Bostonu dokázal obyčejně udělat šest až sedum návštěv za 
den. Teď vyndá z vozu kufry, dá je zpátky, pak je vyndá podruhý a už je vyčerpanej. Místo 
chození teď mluví. Ujede s vozem jedenáct set kilometrů, a když dojede na místo, tak už ho 
tam nikdo nezná, nikdo ho nevítá. A co se asi děje v duši člověka, kterej se vrací jedenáct set 
kilometrů zpátky domů, a přitom nevydělal ani cent? Bodejť by nemluvil sám se sebou! 
Bodejť by ne! Když si musí jít k Charleymu vypučit padesát dolarů na tejden a přede mnou 
dělat, že ty peníze vydělal? Jakpak dlouho to může jít takhle dál? Jak dlouho? Teď už víte, 
proč tady sedím a čekám? A vy mi budete povídat, že je bezcharakterní? Člověk, kterej každej 
den, celej svůj život pracoval jen pro vaše dobro? Kdypak za to dostane metál? Tohle má bejt 
jeho odměna – že se ve třiašedesáti letech podívá na svý syny, který miloval více než svůj 
život, a zjistí, že jeden je holkař – 
HAPPY 

Mami! 
LINDA 

Dyť nic jinýho nejseš, chlapečku! Biffovi. A ty! Kam se poděla tvoje láska k němu? 
Takoví kamarádi jste byli! Cos mu toho vždycky každej večer po telefonu napovídal! A von – 
jak se mu stejskalo, než se moh k tobě vrátit! 
BIFF 

Dobře, mami. Tak já tady zůstanu. Budu bydlet ve svým pokoji a najdu si místo. Jemu 
se budu vyhejbat, a bude to! 
LINDA 

Ne, Biffe. Nemůžeš tady bydlet a bejt s ním věčně na kordy. 
BIFF 

Nezapomínej, že mě odsuď vyhodil. 
LINDA 

A proč to udělal? Já jsem se nikdy nedověděla, proč to udělal. 



BIFF 
Poněvadž vo něm vím, že je pokrytec, a poněvadž von nesnáší lidi, který to vo něm 

věděj. 
LINDA 

Proč je pokrytec? V jakým smyslu? Co tím chceš říct? 
BIFF 

Já jen, abys to neházela na hlavu jenom mně. To je záležitost nás dvou – víc vo tom 
neřeknu. Vodteďka budu připlácet na domácnost. Když mu dám polovičku platu, tak mu snad 
bude stačit. Však vono to s ním bude zase dobrý. Já jdu spát. Jde ke schodům.  
LINDA 

Nebude to s ním dobrý. 
BIFF 

se otočí na schodech, zuřivě. Nenávidím New York, a přesto tady zůstanu. Tak co 
chceš víc? 
LINDA 

Von umírá, Biffe. 
Happy se k ní rychle obrátí, zděšeně. 

BIFF 
po pauze. Jak to, že umírá? 

LINDA 
Už několikrát si chtěl vzít život. 

BIFF 
s hrůzou.Jak? 

LINDA 
Já žiju ze dne na den. 

BIFF 
Co to povídáš? 

LINDA 
Vzpomínáš si, jak jsem ti psala, že se zase naboural? Tenkrát v únoru? 

BIFF 
No a? 

LINDA 
Přišel sem úředník z pojišťovny. Že prej na to maj svědky – že všechny ty nehody za 

poslední rok – nebyly – nebyly – nehody. 
HAPPY 

Jak můžou něco takovýho říct? To je lež! 
LINDA 

Prej je tady nějaká ženská… Nadechne se, když 
BIFF 

ostře, ale snaží se ovládnout. Jaká ženská? 
LINDA 

zároveň… která… 
LINDA 

Cože? 
BIFF 

Nic, pokračuj. 
LINDA 

Cos to povídal? 
BIFF 

Nic. Jenom jsem se ptal, jaká ženská? 



HAPPY 
A co s ní má bejt? 

LINDA 
No, vona prej šla po silnici a viděla jeho vůz. Že prej nejel vůbec rychle, že žádnej 

smyk nedostal. Že prej přijel k tomu můstku, načež schválně najel do zábradlí. Zachránilo ho 
jenom to, že je tam mělko. 
BIFF 

Ale kde, to von nejspíš zase usnul. 
LINDA 

Já bych neřekla, že usnul. 
BIFF 

Proč? 
LINDA 

Minulej měsíc… Těžce. Bože, hoši, tyhle věci se tak špatně říkaj! Pro vás je to jenom 
TAKOVEJ hloupej starej chlap, ale věřte mi, že je v něm víc dobrýho než v mnohejch jinejch 
lidech. Potlačuje vzlykot, utírá si oči. Hledala jsem pojistku. Zhaslo mi světlo, a tak jsem šla 
do sklepa. A za tou skříňkou s pojistkama – vypadlo to náhodou – byl kousek hadičky – jen 
takovej malej. 
HAPPY 

Bez legrace? 
LINDA 

Na konci je taková malá přípojka. Hned jsem věděla, na čem jsem. A taky jo, dole na 
bojleru je u plynového přívodu takovej malej nástaveček, kterej tam dřív nebyl. 
HAPPY 

Hněvivě. To je ale – hlupák! 
 


