
- 1 -

Samuel Beckett

Èekání na Godotta



- 2 -

Pøeklad: Patrik Ouøedník



- 3 -

PRVNÍ DÌJSTVÍ

Venkovská cesta, strom.

Veèer.

Estragon sedí na kameni a zouvá si botu. Heká, pomáhá si
obìma rukama. Vyèerpán ustane, tì�ce oddychuje, zaène
znovu. Tá� hra. Vstoupí Vladimír.

ESTRAGON (vzdává se) S tím nehnu.
VLADIMÍR (pøibli�uje se drobnými prkennými krùèky, se �iroce

rozkroèenýma nohama) Zaèínám tomu vìøit. (Znehybní)
Dlouho jsem odolával, øíkal jsem si, Vladimíre, buï
rozumný, je�tì jsi v�echno nezkusil. A znovu jsem se pou�tìl
do boje. (Rozjímá o boji. Estragonovi) Vida, ty ses vrátil.

ESTRAGON Fakt?
VLADIMÍR Jsem rád, �e tì vidím. Myslel jsem, �es ode�el nav�dy.
ESTRAGON Já taky.
VLADIMÍR Mìli bychom to oslavit. Na�e shledání. Ale jak?

(Pøemý�lí) Vstaò, a� tì políbím. (Podává Estragonovi ruku)
ESTRAGON (podrá�dìnì) No jo, hned.

Ticho.

VLADIMÍR (dotèen, chladnì) Mo�no zvìdìt, kde Jeho Milost strávila
noc?

ESTRAGON V pangejtu.
VLADIMÍR (vzru�en) V pangejtu! Kde?
ESTRAGON (nehybnì) Tam.
VLADIMÍR Zmlátili tì?
ESTRAGON Jo ... Ne moc.
VLADIMÍR Zas ty samý?
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ESTRAGON Ty samý? Nevím.

Ticho.

VLADIMÍR Kdy� nad tím tak pøemý�lím ... celou tu dobu ... nìkdy si
øíkám, co by s tebou bylo ... beze mì. (Kategoricky)
Ka�dopádnì by toho nebylo moc. Hromádka kostí.

ESTRAGON (zasa�en) No a co?
VLADIMÍR (sklíèenì) Je toho na jednoho moc. (Po chvíli �ivì) Na

druhý stranì, øíkám si, proè si s tím lámat hlavu. Teï. Na
to jsme mìli myslet døív, tak kolem devatenáct set.

ESTRAGON (moøí se s botou) Co kdybys mi helfnul.
VLADIMÍR Vrhli bychom se ruku v ruce z Eiffelovky. Mezi prvníma.

Jo, to byly èasy, tenkrát. Teïu� je pozdì. Ani by nás tam
nepustili.

Estragon se zuøivì vrhá na botu.

Co blbne�?
ESTRAGON Zouvám se. To se ti nikdy nestalo?
VLADIMÍR U� dávno ti øíkám, �e to chce sundavat je ka�dý den.

Udìlal bys líp, kdybys mì poslechl.
ESTRAGON (slabì) Pomoz mi.
VLADIMÍR Bolí tì nìco?
ESTRAGON Bolí! On se mì ptá, jestli mì nìco bolí!
VLADIMÍR (vá�nivì) Jse� asi jedinej na svìtì, koho nìco bolí! Já

jsem vzduch. Chtìl bych tì vidìt na mým místì. Mo�ná by
ses divil.

ESTRAGON Tebe nìco bolí?
VLADIMÍR Bolí! On se mì ptá, jestli mì nìco bolí!
ESTRAGON (zamíøí ukazováèkem) To není dùvod, abys chodil

s rozepnutým poklopcem.
VLADIMÍR (pohlédne dolù) má� pravdu. Jen �ádnou nedbalost.
ESTRAGON Co ti mám øíct. Èeká� v�dycky do poslední chvíle.
VLADIMÍR (zasnìnì) Poslední chvíle ... (Rozjímá) Je krapet daleko,
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ale urèitì bude stát za to. Kdo to jenom øíkal?
ESTRAGON Nechtìl bys mi píchnout?
VLADIMÍR Jednou pøece pøijít musí. Kdy� si tohle øíkám, pøipadám

si legraènì. Mám takovej divnej pocit. (Sundá si klobouk,
nahlédne dovnitø, za�átrá v nìm rukou, vyklepne ho, nasadí)
Jak bych to øekl? Jsem takovej ... uklidnìnej a zároveò ...
(Pøemítá) vydì�enej. (Emfaticky) Vy-dì-�e-nej. (Nanovo
sundá klobouk a nahlí�í dovnitø) No ne. (Zaklepe na dýnko,
jako by èekal, �e nìco vypadne, nahlédne dovnitø, nasadí si
ho) Nojo.

Estragonovi se nakonec s obrovským úsilím podaøí zout
botu. Nahlédne dovnitø, za�átrá v ní rukou, obrátí ji, zatøese
s ní, dívá se na zem, nic nenajde, s mlhavým zrakem do ní
znovu zajede rukou.

Tak co?
ESTRAGON Nic.
VLADIMÍR Uka�.
ESTRAGON Není co.
VLADIMÍR Zkus si ji nasadit.
ESTRAGON (po prohlídce nohy) Nechám ji na vzduchu. A� si

dáchne.
VLADIMÍR To jsi celej ty, trestat botu, kdy� viníkem je noha. (Sundá

si je�tì jednou klobouk, nahlédne dovnitø, za�átrá rukou,
zaklepe na dýnko,foukne dovnitø, nasadí) Marná sláva.

Ticho. Estragon hýbe prsty u nohou, aby se mezi nì dostal
vzduch.

Jeden z lotrù spasen byl. (Pauza) Docela Slu�ný procento.
(Pauza) Gogo ...

ESTRAGON Co je?
VLADIMÍR Co kdybychom se káli?
ESTRAGON Z èeho?
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VLADIMÍR No ... (Pøemítá) Nemusíme se ��ourat v podrobnostech.
ESTRAGON �e jsme se narodili?
VLADIMÍR (vypukne v upøímný smích, který okam�itì potlaèí. Zkøiví

tváø bolestí a sáhne si na ohanbí) Jeden se u� nemù�e ani
zasmát.

ESTRAGON To teda o moc pøijde.
VLADIMÍR Jenom usmát. Pousmát. (Rozzáøí se od ucha k uchu.

Úsmìv pøejde na nìkolik okam�ikù do strnulého �klebu, a�
náhle zhasne) To ale není ono. (Pauza) Zkrátka ... (Pauza)
Gogo ...?

ESTRAGON (podrá�dìnì) No co je?
VLADIMÍR Èetls bibli?
ESTRAGON Bibli? (Pøemý�lí) Asi jo.
VLADIMÍR Ale do �koly�s chodil? A na m�i svatou?
ESTRAGON Jestli byla svatá, to nevím.
VLADIMÍR Neplete� si to s loretou?
ESTRAGON Mo�ný. Pamatuju si na mapu Svaté zemì. Barevnou.

Moc hezká. S bledìmodrým Mrtvým moøem. Jak jsem se
na nìj podíval, dostal jsem �ízeò. Sem si vyrazíme na líbánky,
øíkal jsem si. Zaplavat si. Pro�ít na�e �tìstí.

VLADIMÍR Tys mìl bejt básník.
ESTRAGON Taky �e jsem byl. (Kývne na své hadry) Není to snad

vidìt?

Ticho.

VLADIMÍR O èem jsme to mluvili ... Co dìlá noha?
ESTRAGON Otýká.
VLADIMÍR U� to mám, o lotrech. Pamatuje�?
ESTRAGON Ne.
VLADIMÍR Chce�, abych ti to vyprávìl?
ESTRAGON Ne.
VLADIMÍR Zabije to èas. (Pauza) Dva zlodìji byli ukøi�ovaný spolu
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se Spasitelem. Praví se ...
ESTRAGON S kým?
VLADIMÍR Se Spasitelem. Dva zlodìji. Praví se, �e jeden byl spasen

a druhý ... (Hledá opak slova spasen) ... zatracenej.
ESTRAGON Spasen od èeho?
VLADIMÍR Od pekla.
ESTRAGON Já jdu pryè. (Nepohne se)
VLADIMÍR Jenom�e ... (Pauza) Jak to pøijde, �e ... Doufám, �e tì

nenudím.
ESTRAGON Já tì neposlouchám.
VLADIMÍR Jak to pøijde, �e ze ètyø evangelistù o tom mluví jenom

jeden? Pøece tam byli v�ichni ètyøi - pøinejmen�ím poblí�.
A jenom jeden mluví o spaseným lotrovi. (Pauza) Heleï,
Gogo, musí� mi obèas pøihrát, tohle je na pendrek.

ESTRAGON Jsem jedno ucho.
VLADIMÍR Jeden ze ètyø. Z tìch tøí o tom dva nemluví vùbec a jeden

tvrdí, �e mu nadávali oba.
ESTRAGON Kdo?
VLADIMÍR Co�e?
ESTRAGON Vùbec tomu nerozumím. (Pauza) Kdo nadával komu?
VLADIMÍR Spasitelovi. Lotrové.
ESTRAGON Proè?
VLADIMÍR �e je nechtìl spasit.
ESTRAGON Od pekla?
VLADIMÍR Ale ne! Od smrti.
ESTRAGON No a?
VLADIMÍR No �e by bylo logický, kdyby byli zatracený oba.
ESTRAGON A co?
VLADIMÍR Ale tamten zas tvrdí, �e jeden byl spasenej.
ESTRAGON No a co? Ka�dej øíká nìco jinýho, to se stává.
VLADIMÍR Byli tam ètyøi. Ale jenom jeden mluví o spaseným lotrovi.

Proè bych mìl vìøit zrovna jemu?
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ESTRAGON Tak mu nevìø.
VLADIMÍR V�ichni mu ale vìøí. Lidi znají jenom tuhle verzi, �ádnou

jinou.
ESTRAGON Lidi jsou volové.

Namáhavì se zvedne, odkulhá k levému portálu, zastaví se,
zacloní rukou oèi, zahledí se do dálky. Otoèí se, zamíøí
k pravému portálu. tá� hra. Vladimír ho sleduje pohledem.
Jde k botì, zvedne ji, podívá se dovnitø a prudce ji pustí

VLADIMÍR Fuj! (Odplivne si)

Estragon se vrátí do støedu scény, zády k divákùm. Zacloní
rukou Oèi, hledí do dálky.

ESTRAGON Hotový ráj na zemi.

Otoèí se, postoupí k rampì, èelem do publika.

Psina k popukání. (Vladimírovi) Pojï pryè.
VLADIMÍR Nemù�eme.
ESTRAGON Proè?
VLADIMÍR Èekáme na Godota.
ESTRAGON má� pravdu. (Pauza) Jse� si jistej, �e je to tady?
VLADIMÍR CO?
ESTRAGON �e máme èekat.
VLADIMÍR Øekl u stromu.

Dívají se na strom.

Vidí� nìjakej jinej?
ESTRAGON Co je to?
VLADIMÍR Vypadá to jako vrba.
ESTRAGON Kde má listy?
VLADIMÍR Asi je uschlá.
ESTRAGON A je po smutku.
VLADIMÍR Leda�e by nebyla sezóna.
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ESTRAGON Vypadá zakrsle.
VLADIMÍR Skoro jako keø.
ESTRAGON Jako zákrsek.
VLADIMÍR Jako k ... (Vzpamatuje se) Oè ti kráèí? Chce� mi

namluvit, �e èekáme na �patným místì?
ESTRAGON Mìl by tu být.
VLADIMÍR Neøekl najisto, �e pøijde. Nic nesliboval.
ESTRAGON A kdy� nepøijde?
VLADIMÍR Vrátíme se zítra.
ESTRAGON A pozítøí.
VLADIMÍR Mo�ná.
ESTRAGON A tak dál, furt pryè.
VILADIMÍR To není ...
ESTRAGON Dokud nepøijde.
VLADIMÍR Pøehání�.
ESTRAGON Byli jsme tu u� vèera.
VLADIMÍR Tak to ne, to se plete�.
ESTRAGON Tak co jsme vèera dìlali?
VLADIMÍR Co jsme dìlali vèera?
ESTRAGON Jo.
VLADIMÍR Vèera ... (Rozzlobenì) Dìlat zmatky, v tom se vyzná�,

to teda klobouk dolù.
ESTRAGON Co já vím, byli jsme tady.
VLADIMÍR (se rozhlédne kolem) Je ti to tu povìdomý?
ESTRAGON To neøíkám.
VLADIMÍR No tak.
ESTRAGON To nic neznamená.
VLADIMÍR Ale ten strom ... (Otoèí se k publiku) Tohleto

ra�elini�tì ...
ESTRAGON A jse� si jistej, �e to bylo dneska?
VLADIMÍR Co?
ESTRAGON �e máme èekat.
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VLADIMÍR Øíkal v sobotu. (Pauza) Aspoò myslím.
ESTRAGON Po rachotì.
VLADIMÍR Mìl bych to mít nìkde zapsaný. (Prohrabává kapsy

pøeplnìné v�emo�nými krámy)
ESTRAGON Ale kterou sobotu? A je vùbec sobota? Proè by nemohla

být nedìle? Nebo pondìlí. Nebo pátek.
VLADIMÍR (se vydì�enì rozhlí�í kolem, jako by datum bylo zapsané

v krajinì) To není mo�ný.
ESTRAGON Nebo ètvrtek.
VLADIMÍR Co budeme dìlat?
ESTRAGON Jestli se namáhal pro nic za nic vèera, dneska u�

nepøijde, to je ti snad jasný.
VLADIMÍR V�dy� jsi øíkal, �e jsme tu vèera byli.
ESTRAGON Mù�u se mejlit. (Pauza) Budeme chvíli zticha, co øíká�.
VLADIMÍR (slabì) Jak myslí�.

Estragon se posadí. Vladimír nervóznì rázuje po jevi�ti,
chvílemi se zastavuje a zkoumá obzor. Estragon usne.
Vladimír dojde a� k nìmu a zastaví se.

Gogo ...

Ticho

Gogo!

Ticho

GOGO!

Estragon sebou �kubne a probudí se. S hrùzou si uvìdomí,
�e je v bdìlém stavu.

ESTRAGON Spal jsem. (Vyèítavì) Proè mì nikdy nenechá� spát?
VLADIMÍR Cítil jsem se osamìlý.
ESTRAGON Mìl jsem takovej sen.
VLADIMÍR Nevypravuj mi ho.
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ESTRAGON Zdálo se mi, �e ...
VLADIMÍR NEVYPRAVUJ MI HO!
ESTRAGON (uká�e kolem sebe) Tenhle ti staèí? (Pauza) Nejsi

dvakrát vstøícnej, Dando. Komu mám vyprávìt svý
nejsoukromìj�í mùry, kdy� ne tobì?

VLADIMÍR Jen a� zùstanou soukromý. Ví�, �e to nesná�ím.
ESTRAGON (chladnì) Nìkdy si øíkám, jestli bysme neudìlali líp,

kdybychom �li od sebe.
VLADIMÍR Daleko bys nedo�el.
ESTRAGON V tom je ov�em jádro pudla. (Pauza) �ejo, Dando, �e

je v tom jádro pudla? (Pauza) S pøihlédnutím ke krásám
cesty. (Pauza) A k laskavým povahám poutníkù. (Pauza.
Mazlivì) �ejo, Dando?

VLADIMÍR Klid.
ESTRAGON (S rozko�í) Klid ... Klid ... (Zasnìnì) Anglièani øíkají

khám. To jsou lidi very khám. (Po chvíli) Zná� ten fór o
Anglièanovi v bordelu?

VLADIMÍR Znám.
ESTRAGON Povìz mi ho.
VLADIMÍR Nech toho.
ESTRAGON Namazanej Anglán jde do bordelu. Mamá se ho ptá,

jestli chce blondýnu, èernou nebo zrzavou. Pokraèuj.
VLADIMÍR NECH TOHO!

Vladimír odejde. Estragon vstane a jde za ním a� k portálu.
Mimikou i gesty pøipomíná boxerského fanou�ka. Vladimír
se vrací, mine Estragona, se sklopeným zrakem pøejde
jevi�tì Estragon udìlá nìkolik krokù k Vladimírovi a zastaví
se.

ESTRAGON (laskavì) Chtìl jsi mi nìco øíct?

Vladimír neodpoví Estragon postoupí o krok.

Nechtìls mi nìco øíct?
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Ticho. Estragon postoupí o krok.

Dando ...
VLADIMÍR (ani� se otoèí) Nemám, co bych ti øekl.
ESTRAGON (krok k Vladimírovi) Ty se zlobí�? (Pauza. Krok)

Promiò. (Pauza. Krok. Dotkne se Vladimíra na rameni) No
tak, Dando. (Pauza) Podej mi ruku.

Vladimír se otoèí

Obejmi mì.

Vladimír se vzepøe.

No tak.

Vladimír povolí. Obejmou se. Estragon prudce couvne.

Táhne z tebe èesnek!
VLADIMÍR To je dobrý na ledviny!

Ticho. Estragon si prohlí�í strom.

Co budeme dìlat?
ESTRAGON Èekat.
VLADIMÍR Myslím kromì toho.
ESTRAGON Co se takhle obìsit?
VLADIMÍR To by byl zpùsob, jak ho dostat do pozoru.
ESTRAGON (zváben) To se postaví?
VLADIMÍR Se v�ím v�udy. A kam dokropí�, vykvete mandragora.

Proto tak køièej, kdy� je rvou ze zemì. Tos nevìdìl?
ESTRAGON Jdeme na vìc.
VLADIMÍR Na tý vìtvi?

Oba pøistoupí ke stromu a prohlí�ejí si ho.

Moc bych jí nevìøil.
ESTRAGON Zkusit to mù�em v�dycky.
VLADIMÍR Tak to zkus.
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ESTRAGON Jdi první.
VLADIMÍR Ty jdi první.
ESTRAGON Proè já?
VLADIMÍR Jse� lehèí.
ESTRAGON No právì.
VLADIMÍR Tomu nerozumím.
ESTRAGON Zapøemej�lej.
VLADIMÍR (pøemý�lí. Po chvíli) Tomu nerozumím.
ESTRAGON Vysvìtlím ti to. (Pøemý�lí) Ta vìtev ... ta vìtev ...

(Vztekle) Tak se kapku namáhej, sakra!
VLADIMÍR Spoléhám na tebe.
ESTRAGON (s úsilím) Gogo lehký - vìtev neprasknout - Gogo kaput.

Danda tì�ký - vìtev ryc - Danda zùstat sám. (Pauza) Zatímco
... (Hledá vhodná slova)

VLADIMÍR To mì nenapadlo.
ESTRAGON (najde) Kdo doká�e více, doká�e i ménì.
VLADIMÍR A jse� si jistej, �e jsem tì��í ne� ty?
ESTRAGON To øíká� ty. Jak já to mám vìdìt. Ka�dopádnì je padesát

procent �ance. Nebo skoro.
VLADIMÍR Tak�e?
ESTRAGON Tak�e nic. To je moudøej�í.
VLADIMÍR Poèkáme, a� co nám øekne.
ESTRAGON Kdo?
VLADIMÍR Godot.
ESTRAGON A je to.
VLADIMÍR Budem aspoò vìdìt, na èem jsme.
ESTRAGON Na druhý stranì by mo�ná bylo lep�í kout �elezo, dokud

... nevychladne.
VLADIMÍR jsem zvìdavej, co nám øekne. To nás k nièemu

nezavazuje.
ESTRAGON Co jsme to po nìm vlastnì chtìli?
VLADIMÍR Tys tam nebyl?
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ESTRAGON Nedával jsem pozor.
VLADIMÍR Já vlastnì ... Nic urèitýho, myslím.
ESTRAGON Na nìco jsme se ho ptali.
VLADIMÍR To je ono.
ESTRAGON Vznesli neurèitou prosbu.
VLADIMÍR Tak nìco.
ESTRAGON Co on?
VLADIMÍR �e uvidí.
ESTRAGON �e nemù�e nic slíbit.
VLADIMÍR �e si to musí nechat projít hlavou.
ESTRAGON Odpoèat a fit.
VLADIMÍR Poradit se se �enou.
ESTRAGON S pøáteli.
VLADIMÍR S poradci.
ESTRAGON S dopisovateli.
VLADIMÍR Nahlédnout do záznamù.
ESTRAGON Do �ekové kní�ky.
VLADIMÍR Døív ne� se vysloví.
ESTRAGON To je normální.
VLADIMÍR Bì�ný.
ESTRAGON Se mi zdá.
VLADIMÍR Myslím.

Oddech.

ESTRAGON (zneklidnìn) A my?
VLADIMÍR Co�e?
ESTRAGON Povídám, a my?
VLADIMÍR Nerozumím ti.
ESTRAGON Co my s tím?
VLADIMÍR My s tím?
ESTRAGON Nepospíchej. Èasu dost.
VLADIMÍR My jsme prosebníci.
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ESTRAGON To u� jsme na tom takhle?
VLADIMÍR Pán do toho má co mluvit?
ESTRAGON Copak nemáme �ádný práva?

Vladimírùv smích, u�atý stejnì náhle jako pøede�le. Tá� hra,
ale bez úsmìvu.

VLADIMÍR Bys mì rozesmál, kdybych si to mohl dovolit.
ESTRAGON Ztratili jsme je?
VLADIMÍR (zøetelnì) Støelili jsme je.

Ticho. Oba znehybní, hlavu na prsou, prolomeni v kolenou.
Klátí rukama.

ESTRAGON (slabì) Nejsme s ním spøíznìný? (Pauza) Hele.
VLADIMÍR (zvedne ruku) Poslouchej.

Strnule naslouchají.

ESTRAGON Nic nesly�ím.
VLADIMÍR ��!

Naslouchají. Estragon ztratí rovnováhu a málem upadne.
Zachytí se Vladimírovy pa�e, ten se zakymácí. Zhroucení,
naslouchají opøeni jeden o druhého a hledí si vzájemnì do
oèí.

Já taky ne.
ESTRAGON Vydìsils mì.
VLADIMÍR Myslel jsem, �e je to on.
ESTRAGON Kdo?
VLADIMÍR Godot.
ESTRAGON To zrovna. Leda vítr v rákosí.
VLADIMÍR Pøísahal bych, �e nìkdo køièel.
ESTRAGON Proè by køièel?
VLADIMÍR Na konì.

Ticho.
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ESTRAGON Pojï pryè.
VLADIMÍR Kam? (Pauza) Tøeba budeme spát dneska u nìho, pìknì

v teple, v suchu, s plným bøichem, ve stodole nebo nìco.
To by stálo za trochu èekání, ne?

ESTRAGON Za trochu mo�ná. Ale ne celou noc.
VLADIMÍR Je�tì je den.

Ticho.

ESTRAGON Mám hlad.
VLADIMÍR Chce� mrkev?
ESTRAGON Nic jinýho není?
VLADIMÍR Mìl bych mít pár brukví.
ESTRAGON Dej mi mrkev.

Vladimír za�átrá v kapse, vytáhne brukev a podá ji
Estragonovi.

Díky. (Kousne do brukve. Naøíkavì) To je brukev!
VLADIMÍR Jo promiò. Byl bych pøísahal, �e je to mrkev. (Prohledává

kapsy a vytahuje dal�í brukve) Samý brukve. (Hledá) Asi
jsi snìdl poslední. (Hledá) Hele, tady je. Vytáhne mrkev a
podá ji Estragonovi) Raète, pane.

Estragon otøe mrkev o rukáv a zakousne se do ní.

Vra� mi tu brukev.

Estragon mu vrátí brukev.

�etøi si ji, je to poslední.
ESTRAGON (�výkaje) Na nìco jsem se tì ptal.
VLADIMÍR Hm.
ESTRAGON Odpovìdìls mi?
VLADIMÍR Je dobrá, ta mrkev?
ESTRAGON Sladká.
VLADIMÍR Tím líp, tím líp. (Pauza) Na co ses mì ptal?
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ESTRAGON U� nevím. (�výká) To mì právì �ere. (Potì�enì se
zadívá na mrkev, roztoèí ji v prstech) Ta mrkev je výborná.
(Zamy�lenì cucá mrkev) Poèkej, u� si vzpomínám.
(Zakousne se do mrkve)

VLADIMÍR No?
ESTRAGON (s plnými ústy, roztr�itì) Nejsme s ním spøíznìný?
VLADIMÍR Vùbec ti nerozumím.
ESTRAGON (do�výká sousto, polkne) Jestli s ním nejsme spøíznìný.
VLADIMÍR Spøíznìný?
ESTRAGON Spøíz-nì-ný.
VLADIMÍR Jak, spøíznìný?
ESTRAGON V dobrém i ve zlém.
VLADIMÍR Ale s kým?
ESTRAGON S tím tvým chlápkem.
VLADIMÍR S Godotem? Spøíznìný s Godotem? To myslí� vá�nì?

To si pi�, �e ne. (Pauza) Zatím ne.
ESTRAGON Godot se jmenuje?
VLADIMÍR Myslím.
ESTRAGON Mrkni. (Zdvihne zbytek mrkve za na� a toèí jí pøed

oèima) To je zvlá�tní, je èím dál míò dobrá.
VLADIMÍR U mì je to naopak.
ESTRAGON Jak?
VLADIMÍR Chutná mi èím dál tím víc. Jako postupnì.
ESTRAGON (po dlouhém pøemý�lení) A to je opak?
VLADIMÍR To je vìc zalo�ení.
ESTRAGON Povahy.
VLADIMÍR Tý neporuèí�.
ESTRAGON Marná snaha.
VLADIMÍR Jednou u� jse� takovej.
ESTRAGON A� dìlá� co dìlá�.
VLADIMÍR Èlovìka nepøedìlá�.
ESTRAGON Kdyby ses rozkrájel. (Podává zbytek mrkve
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Vladimírovi) Nechce� to dojíst?

Docela blízko se ozve stra�livý køik. Estragon upustí mrkev.
Oba strnou. Vrhnou se ke kulisám. V polovinì cesty se
Estragon zarazí, vrátí se, zdvihne mrkev, nacpe ji do kapsy,
vrhne se za Vladimírem, který na nìho èeká, nanovo se
zastaví, vrátí se pro boty, utíká za Vladimírem. Nato se oba
odvrátí, zaklesnuti jeden do druhého, a èekají na pohromu.

Vejde Pozzo a Lucky. Pozzo vede Luckyho na provazu,
dostateènì dlouhém, aby se Lucky dostal do støedu jevi�tì,
je�tì ne� se Pozzo vynoøí z portálu. Lucky, smyèku kolem
krku, nese v rukou tì�ký kufr, skládací stolièku, ko�
s jídlem, pøes pa�i má pøehozený kabát. Pozzo má biè.

POZZO (za scénou) Rychleji!

Prásknutí bièe. Objeví se Pozzo. Lucky pøejde kolem
Vladimíra a Estragona. Kdy� je spatøí Pozzo, zastaví se a
provaz se napne. Pozzo jím prudce trhne.

Zpátky!

Lucky hluènì upadne s celým svým nákladem. Vladimír a
Estragon ho pozorují, zmítáni mezi pøáním jít mu pomoci a
strachem, aby se nezapletli do nìèeho, po èem jim nic není
Vladimír nakonec vykroèí k Luckymu. Estragon ho zadr�í za
rukáv.

VLADIMÍR Pus� mì.
ESTRAGON neblázni.
POZZO Pozor! Je zlý.

Estragon a Vladimír si mìøí Pozza.

Na cizí.
ESTRAGON (tlumenì) To je on?
VLADIMÍR Kdo?
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ESTRAGON No ten.
VLADIMÍR Godot?
ESTRAGON No.
POZZO Pozzo jméno mé.
VLADIMÍR Sotva.
ESTRAGON Øekl Godot.
VLADIMÍR Neøekl.
ESTRAGON (Pozzovi) Nejste náhodou pan Godot, pane?
POZZO (hrozivì) Jmenuji se Pozzo! (Pauza) Vám to nic neøíká?

(Pauza) Posly�te, vám to nic neøíká?

Vladimír a Estragon na sebe tázavì pohlédnou.

ESTRAGON (se tváøí, jako by pátral v pamìti) Bozzo ... Bozzo ...
VLADIMÍR (stejnì) Pozzo ...
POZZO P-P-Pozzo!
ESTRAGON A jo. Pozzo ... poèkat ... Pozzo ...
VLADIMÍR Tak Pozzo nebo Bozzo?
ESTRAGON Pozzo ... neznám.
VLADIMÍR (smíølivì) Znal jsem nìjakého Gozza. Jeho matka

vy�ívala na bubínku.

Pozzo hrozivì vykroèí.

ESTRAGON (�ivì) My nejsme zdej�í, pane.
POZZO (se zastaví) Jste nicménì lidské bytosti. (Nasadí si brýle)

Pokud mne neklame zrak. (Sundá brýle) Tého� rodu jako já.
(Vybuchne smíchy) Tého� rodu jako Pozzo! Bo�ského
pùvodu!

VLADIMÍR Toti� ...
POZZO (bøitce) Kdo je to Godot?
ESTRAGON Godot?
POZZO Pokládali jste mì za Godota.
VLADIMÍR Ach ne, pane, to v �ádném pøípadì.
POZZO Kdo je to?
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VLADIMÍR Jeden ... ná� známý.
ESTRAGON Známý, v�dy� ho sotva známe.
VLADIMÍR To ano ... to ne ... moc dobøe ho neznáme ... nanejvý�  ...
ESTRAGON Co se mì týèe, ani bych ho nepoznal.
POZZO Myslel jste, �e jsem to já.
ESTRAGON Toti� ... to �ero ... únava ... slabost ... to èekání ... fakt

je, �e mì napøed napadlo ...
VLADIMÍR Neposlouchejte ho, pane, neposlouchejte ho!
POZZO Èekání? Vy na nìho èekáte?
VLADIMÍR No, �e bychom zrovna èekali ...
POZZO Tady? Na mých pozemcích?
VLADIMÍR Nemysleli jsme na nic �patného.
ESTRAGON Mìli jsme ty nejlep�í úmysly.
POZZO Cesta patøí v�em.
VLADIMÍR To jsme si právì øíkali.
POZZO Je to hanba, ale je to tak.
ESTRAGON To se nedá svítit, �e.
POZZO (se �irokým gestem) Nemluvme u� o tom. (�kubne provazem)

Vstávej!

Lucky se nepohne.

Poka�dé, kdy� upadne, usne. (�kubne provazem) Vstávej,
zdechlino!

Lucky se lomoznì zvedá a sbírá náklad. Pozzo �kubne
provazem.

Zpátky!

Lucky zacouvá.

Stát!

Lucky se zastaví.

Èelem vzad!
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Lucky udìlá èelem vzad

(pøívìtivì k Vladimírovi a Estragonovi) Pøátelé, jsem
��asten, �e jsem vás poznal. (Zaznamená jejich nedùvìøivý
výraz) Ale ano, ov�em, upøímnì ��asten. (�kubne provazem)
Ke mnì!

Lucky se pøiblí�í.

Stát!

Lucky se zastaví.

Víte, cesta je dlouhá, kdy� se èlovìk trmácí sám a sám celý
... (dívá se na hodinky) ... celé ... (Poèítá) ... celých �est
hodin, ano, �est hodin, a �ivou du�i nepotká. (Luckymu)
Kabát!

Lucky odlo�í kufr, pøistoupí, podá Pozzovi kabát, couvne a
uchopí kufr.

Na! (Podává Luckymu biè)

Lucky pøistoupí, a proto�e nemá volné ruce, skloní se a
vezme biè do zubù. Ustoupí zpátky. Pozzo si zaène oblékat
kabát, ustane.

Kabát!

Lucky v�e odlo�í, pøistoupí, pomù�e Pozzovi do kabátu,
ustoupí a ujme se nákladu.

Zaèíná se ochlazovat. (Zapne si kabát, skloní se, pohlédne
na sebe, napøímí se) Biè!

Lucky pøistoupí, skloní se, Pozzo mu vyrve biè ze zubù,
Lucky ustoupí.

Ach pøátelé, je mi zatì�ko rozlouèit se tak záhy se svými
bli�ními, aè ... (Prohlí�í si své bli�ní) ... jsou mi pomìrnì
vzdálení. (Luckymu) Stolièku!
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Lucky odlo�í kufr a ko� s jídlem, pøistoupí, rozlo�í stolièku,
postaví ji na zem, couvne, uchopí kufr a ko�. Pozzo hledí na
stolièku.

Blí�!

Lucky odlo�í kufr a ko� s jídlem, pøistoupí, pøemístí
stolièku, couvne, uchopí zavazadla. Pozzo se posadí, koncem
bièe se dotkne Luckyho hrudi.

Zpátky!

Lucky ustupuje.

Je�tì!

Lucky ustupuje.

Stát!

Lucky se zastaví

Proto, kdy� dovolíte, strávím je�tì okam�ik ve va�í
spoleènosti, døíve ne� vykroèím vstøíc novým
dobrodru�stvím.(Luckymu) Ko�!

Lucky pøistoupí, podá mu ko�, couvne.

Na èerstvém vzduchu èlovìku vytráví. (Otevøe ko�, vyndá
kus kuøete, krajíc chleba a láhev vína. Luckymu) Ko�!

Lucky pøistoupí, vezme ko�, couvne a znehybní.

Dál!

Lucky ustupuje.

Dost.

Lucky se zastaví.

Smrdí. (Pøihne si z láhve) Na va�e zdraví, pøátelé. (Odlo�í
láhev a pustí se do jídla)
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Ticho. Estragon a Vladimír se postupnì osmìlují, krou�í
kolem Luckyho a okukují ho ze v�ech stran. Pozzo se zuøivì
zakusuje do kuøete a odhazuje vycucané kosti. Lucky usíná
vestoje a pomalu se hroutí. Poka�dé, kdy� zavadí kufrem o
zem, se prudce napøímí

ESTRAGON Co je mu?
VLADIMÍR Vypadá unavenì.
ESTRAGON Proè neodlo�í ten kufr?
VLADIMÍR Co já vím.

Pøistupují blí�.

Koukni.
ESTRAGON Co se ho zeptat?
VLADIMÍR Vidí� tohle?
ESTRAGON Co?
VLADIMÍR (ukazuje) Ten krk.
ESTRAGON (se dívá na krk) Co mám vidìt?
VLADIMÍR Postav se sem.
ESTRAGON (vymìní si s Vladimírem místo) Nojo.
VLADIMÍR Do krve.
ESTRAGON To ten provaz.
VLADIMÍR Jak se tøe.
ESTRAGON Co nadìlá�.
VLADIMÍR To ta smyèka.
ESTRAGON To u� je osud.

Pokraèují v prohlídce, zastaví se u oblièeje.

VLADIMÍR Nevypadá �patnì.
ESTRAGON (pokrèí rameny, na�pulí rty) No nevím.
VLADIMÍR Krapet z�en�tilej.
ESTRAGON Slintá.
VLADIMÍR To je normální.
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ESTRAGON Má pìnu u huby.
VLADIMÍR Mo�ná �e je debil.
ESTRAGON Kretén.
VLADIMÍR (nakloní se blí�) Tohle je vole?
ESTRAGON (toté�) Tì�ko øíct.
VLADIMÍR Funí.
ESTRAGON Aby ne.
VLADIMÍR A ty oèi!
ESTRAGON Co, oèi?
VLADIMÍR Lezou mu z ïùlkù.
ESTRAGON Podle mì musí ka�dou chvíli zhebnout.
VLADIMÍR To není jistý. (Pauza) Zeptej se ho na nìco.
ESTRAGON Myslí�?
VLADIMÍR O nic nejde.
ESTRAGON (nesmìle) Pane ...
VLADIMÍR Hlasitìji.
ESTRAGON (hlasitìji) Pane ...
POZZO Nechte toho!

Estragon a Vladimír se otoèí k Pozzovi, který mezitím dojedl
a utírá si høbetem ruky ústa.

Nevidíte, �e si chce odpoèinout?

Pozzo vytáhne dýmku a zaène si ji nacpávat. Estragon si
v�imne kuøecích kostí na zemi a laènì je pozoruje. Pozzo
�krtne sirkou a zapaluje si dýmku.

Ko�.

Lucky nereaguje. Pozzo zlostnì odhodí sirku a �kubne
provazem.

Ko�!

Lucky zavrávorá, málem upadne, vzchopí se, pøistoupí
k Pozzovi, ulo�í láhev do ko�e, vrátí se na své místo a
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zaujme pùvodní postoj Estragon stále upírá oèi na kosti.
Pozzo �krtne podruhé a zapálí si dýmku.

Co chcete, nikdy to nedìlal. (Zabafá a natáhne si nohy) Ach!
U� je mi dobøe.

ESTRAGON (bázlivì) Pane ...
POZZO Copak, pøíteli?
ESTRAGON Vy ... ty ... ty kosti u� nebudete ...? Potøebovat pane.
VLADIMÍR (pobouøen) Tos nemohl poèkat?
POZZO Ale ne, jen ho nechte, to je pøece docela pøirozené Jestli

budu potøebovat ty kosti? (Napøáhne biè a zpøehází hromádku
kostí) Ne, co se mì týèe, potøebovat je nebudu.

Estragon vykroèí.

Av�ak ...

Estragon se zastaví.

Av�ak, jak známo, kosti pøipadají v zásadì nosièi. Musíte
se tedy zeptat jeho.

Estragon pohlédne na Luckyho, zaváhá.

Jen se ho zeptejte, zeptejte se ho. Nebojte se, odpoví vám.
ESTRAGON (pøistoupí k Luckymu) Promiòte, pane ... Promiòte ...

Lucky nereaguje. Pozzo práskne bièem. Lucky zvedne hlavu.

POZZO Mluví s tebou, èunì. Odpovìz. (Estragonovi) Jen do toho.
ESTRAGON Promiòte, pane, budete chtít ty kosti?

Lucky dlouze hledí na Estragona.

POZZO (u vytr�ení) Pane!

Lucky sklopí zrak.

Odpovìz! Chce�, nebo nechce�?

Lucky neodpovídá.
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(Estragonovi) Jsou va�e.

Estragon se vrhne na kosti, sesbírá je a zaène je okusovat.

Podivné. Je�tì nikdy mi neodmítl kost. (Zahledí se
s obavami na Luckyho) Doufám, �e ho nenapadne
onemocnìt. (Zatáhne z dýmky)

VLADIMÍR To je hanba!

Ticho. U�aslý Estragon pøestane ohryzávat kosti a hledí
støídavì na Vladimíra a Pozza. Pozzo je naprosto klidný,
Vladimír postupnì zrozpaèití.

POZZO Máte na mysli nìco konkrétního?
VLADIMÍR (srdnatì blábolí) Jednat takhle ... (Gesto k Luckymu) ...

s èlovìkem ... mi ... mi pøipadá ... s lidskou bytostí ... to ...
to není ... to je hanba!

ESTRAGON (nechce zùstat pozadu) Skandál. (Nanovo se pustí do
kosti)

POZZO jste na mì pøísní. (Vladimírovi) Kolik je vám let, smím-li se
ptát? (Pauza) �edesát? Sedmdesát? (Estragonovi) Kolik mu
mù�e být?

ESTRAGON Zeptejte se ho.
POZZO Nechci být indiskrétní. (Vyklepe dýmku o biè, vstane) Budu

se muset rozlouèit. Dìkuji vám za milou spoleènost.
(Pøemý�lí) Leda�e bych si s vámi vykouøil je�tì jednu
dýmku. Co øíkáte?

Neøíkají nic.

Jsem ov�em jen slabý kuøák, sváteèní, dalo by se øíci, nemám
ve zvyku kouøit dvì dýmky za sebou. Rozbu�í se mi srdce.
(Pauza) To dìlá nikotin, pøes v�echnu opatrnost ho èlovìk
tu a tam vdechne. (Povzdech) Inu. (Po chvíli) Dost mo�ná,
�e jste nekuøáci? Ano? Ne? To je koneènì detail. (Pauza)
Ale jak se teï nenásilnì posadit, kdy� jsem právì vstal? A
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nevzbudit pøitom dojem, �e se - jak bych to øekl podrobuji?
(Vladimírovi) Prosím? (Po chvíli) Nebo jste nic neøíkal?
(Pauza) Na tom nesejde. Øeknìme ... (Pøemý�lí)

ESTRAGON Balada. (Odhodí kosti)
VLADIMÍR Pojï pryè.
ESTRAGON Hned teï?
POZZO Okam�ik! (�kubne provazem) Stolièku. (Uká�e bièem)

Lucky pøemístí stolièku.

Dál. Sem. (Posadí se)

Lucky ustoupí, chopí se zavazadel.

A je to. (Nacpává si dýmku)
VLADIMÍR Pojï pryè.
POZZO Doufám, �e má pøítomnost vám není nevhod. Zùstaòte,

nebudete litovat.
ESTRAGON (vìtøí almu�nu) Máme èas.
POZZO (zapálí si dýmku) Druhá není nikdy tak dobrá. (Vyndá dýmku

z úst a zpytavì si ji prohlí�í). Jak první, chci øíci. (Dá si
dýmku do úst) Ale chutná pøesto.

VLADIMÍR Já jdu.
POZZO Nemù�e mì vystát. Jsem bezpochyby ponìkud nelidský. Ale

to má být dùvod? (Vladimírovi) Uva�ujte, pøíteli, ne�
provedete nìjakou hloupost. Pøedpokládejme, �e odejdete,
teï hned, je�tì za svìtla, nebo� navzdory v�emu je je�tì
svìtlo.

V�ichni tøi pohlédnou k obloze.

Dobrá. Co bude v tom pøípadì ... (Vyndá dýmku z úst a
prohlí�í si ji) ... vyhasla ... (Zapálí dýmku) ... v tom pøípadì
... v tom pøípadì ... co bude v tom pøípadì s va�í schùzkou
s oním ... Godetem ... Godotem ... Godinem ... (Pauza) ...
zkrátka, víte, koho mám na mysli - na nìm� závisí celá va�e
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budoucnost ... (Pauza) ... èi pøinejmen�ím va�e nejbli��í
budoucnost.

ESTRAGON Má pravdu.
VLADIMÍR Jak to víte?
POZZO Hle, oslovil mne! Uvidíte, �e se z nás nakonec stanou pøátelé.
ESTRAGON Proè to neodlo�í? Aspoò ten kufr?
POZZO I já bych si ho pøál potkat. Èím více potkáváme lidí, tím

jsem ��astnìj�í. I ta nejbezvýznamnìj�í bytost vás mù�e
pouèit, obohatit, naplnit �tìstím. I vy ... (Dlouze a významnì
si jednoho po druhém prohlédne) ... i vy - kdoví jste mi
mo�ná nìco poskytli.

ESTRAGON Proè to neodlo�í?
POZZO Co� by mì nicménì silnì pøekvapilo.
VLADIMÍR Na nìco se vás ptal.
POZZO (nad�en) Ptal? On se ptal? A naè? (Pauza) Je�tì pøed

okam�ikem jste mi øíkali pane a tøásli se strachem. Nyní mi
kladete otázky. To neskonèí dobøe.

VLADIMÍR Mluv. Poslouchám tì.
ESTRAGON (který mezitím zaèal krou�it kolem Luckyho) Co�e?
VLADIMÍR Mù�e� se ptát. Zeptej se ho.
ESTRAGON Naè?
VLADIMÍR Proè to neodlo�í. Aspoò ten kufr.
ESTRAGON To si taky øíkám.
VLADIMÍR Tak se ho zeptej.
POZZO (pozornì sledující rozhovor a obávající se, aby se otázka

nezamluvila) Rozumím-li dobøe, chcete se mì zeptat, proè
neodlo�í zavazadla.

VLADIMÍR No.
POZZO (Estragonovi) Souhlasí?
ESTRAGON (krou�í kolem Luckyho) Funí jak tuleò.
POZZO Odpovím vám. (Estragonovi) Ale sna�nì vás prosím, postùjte

chvilku, znervózòuje mì to.
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VLADIMÍR Pojï sem.
ESTRAGON Co je?
VLADIMÍR Bude mluvit.

Nehybnì èekají, opøeni jeden o druhého.

POZZO Výbornì. jste tu v�ichni? Dáváte dobrý pozor? (Pohlédne na
Luckyho, �kubne provazem)

Lucky zvedne hlavu.

Dívej se na mì, èunì!

Lucky se dívá.

Výbornì. (Zastrèí dýmku do kapsy, vytáhne malý sprej,
støíkne si do krku, zandá sprej do kapsy, odka�le si, odplivne,
vytáhne sprej, støíkne, zandá do kapsy) jsem pøipraven.
Poslouchají v�ichni? (Pohlédne na Luckyho, �kubne
provazem) Ke mnì!

Lucky se pøiblí�í.

Sem!

Lucky se zastaví.

Pøipraveni? (Pøehlédne postupnì v�echny tøi, Luckyho
naposled, �kubne provazem) Tak co je?

Lucky zvedne hlavu.

Nerad mluvím do prázdna. Dobrá. Nu�e. (Zamyslí se)
ESTRAGON Já jdu pryè.
POZZO Na co jste se to ptali?
VLADIMÍR Proè neo ...
POZZO (vztekle) Nepøeru�ovat! (Po chvíli klidnìji) Nikdy se z toho

nevymotáme, kdy� budeme mluvit v�ichni najednou. (Po
chvíli) Co jsem to øíkal? (Pauza. Hlasitìji) Co jsem to øíkal?

Vladimír posunky naznaèuje tì�ký náklad Pozzo nechápe.
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ESTRAGON (nahlas) Kufr! (Uká�e na Luckyho) Proè? Poøád dr�et.
Kufr, ko�. (Ohýbá se pod tíhou pomyslného nákladu a tì�ce
oddychuje) Nikdy neodlo�it. (Rozevøe dlanì a s úlevou se
napøímí) Proè?

POZZO U� to mám. Mohli jste to øíct hned. Proè si neudìlá pohodlí.
Pokusme se probrat celou vìc postupnì. Nemá na to snad
právo? Má. Èi snad nechce? Pøihoøívá. Ale proè, tá�i se,
proè nechce? (Pauza) pánové, øeknu vám proè.

VLADIMÍR Bacha.
POZZO Aby se mi zavdìèil a já si ho ponechal.
ESTRAGON Co?
POZZO Snad jsem se �patnì vyjádøil. Hledá zpùsob, jak by mì

obmìkèil, abych ho neopustil. Ne, to poøád není ono.
VLADIMÍR Vy se ho chcete zbavit?
POZZO Rád by mì dobìhl, ale to se mu nepodaøí.
VLADIMÍR Vy se ho chcete zbavit?
POZZO Domnívá se, �e projeví-li se jako výkonný nosiè, nakonec

jej v této funkci zamìstnám.
ESTRAGON Vy ho nechcete?
POZZO Ve skuteènosti má obì ruce levé. Není to jeho øemeslo.
VLADIMÍR Vy se ho chcete zbavit?
POZZO Má za to, �e ocením jeho neúnavnost a budu litovat svého

rozhodnutí. Pokrytec. Jako bych nemìl dost nádeníkù.

V�ichni tøi hledí na Luckyho.

Atlas, syn Jupiterùv. (Pauza) Zodpovìdìl jsem, zdá se, va�i
otázku. Máte nìjaké dal�í? (Hra se sprejem)

VLADIMÍR Vy se ho chcete zbavit?
POZZO Prosím?
VLADIMÍR Vy se ho chcete zbavit?
POZZO Tak. Ale místo abych ho zahnal, místo abych ho s prominutím

nakopal do prdele a vyrazil s ním dveøe, jsem takový
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dobrák, �e se s ním vláèím na trh do Saint-Sauveur. Poèítám,
�e ho vyhandluji za slu�nou cenu. Taková stvoøení ve
skuteènosti ani zahnat nemù�ete. Aby s nimi èlovìk
skoncoval, musel by je zabít.

Lucky pláèe.

ESTRAGON On pláèe.
POZZO Starý zav�ivený pes má víc dùstojnosti. (Podává Estragonovi

kapesník) Nate, utì�te ho, kdy� je vám ho tak líto.

Estragon váhá.

Nate.

Estragon pøijme kapesník.

Osu�te mu oèi. Nebude se cítit tak osamìlý.

Estragon váhá.

VLADIMÍR Dej to sem, já to udìlám.

Estragon odmítá vydat kapesník. Smì�ná, dìtská tahanice.

POZZO Pospì�te si. Za chvíli pøestane.

Estragon se pøiblí�í k Luckymu a zaujme nále�itý postoj,
chystaje se osu�it mu slzy. Lucky náhle vymr�tí nohu a
prudce kopne Estragona do holenì. Estragon pustí kapesník,
pøekotnì couvne a s kulháním a skuèením obìhne jevi�tì.

Kapesník.

Lucky odlo�í kufr a ko�, zvedne kapesník, podá ho Pozzovi,
ustoupí a chopí se zavazadel.

ESTRAGON Hajzl! Dobytek! (Vyhrne si nohavici) Celýho mì
zmrzaèil!

POZZO Øíkal jsem vám, �e nemá rád cizí lidi.
VLADIMÍR (Estragonovi) Uka�.
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Estragon nastaví nohu.

(hnìvivì Pozzovi) V�dy� to krvácí!
POZZO To je dobré znamení.
ESTRAGON (s nohou ve vzduchu) Nebudu moct chodit!
VLADIMÍR (nì�nì) Ponesu tì. (Pauza) Pøinejhor�ím.
POZZO U� nepláèe. Vystøídal jste ho vy. (Snivì) Slzy jsou vìèné. Za

ka�dého, kdo se rozpláèe, nìkdo jiný pøestane. Stejnì je tomu
i se smíchem. (Smìje se) Neproklínejme tedy na�i dobu,
není o nic hor�í ne� doby pøedchozí. (Po chvíli) Není ov�em
nutné ji zvlá�� chválit. (Po chvíli) Nemluvme o ní vùbec.
(Po chvíli) Poèet obyvatelstva pravda stoupl.

VLADIMÍR Zkus udìlat pár krokù.

Estragon se belhá po jevi�ti, zastaví se pøed Luckym, plivne
na nìho, jde se posadit na místo, kde sedìl na zaèátku hry.

POZZO Jestlipak víte, kdo mì nauèil øíkat takové krásné vìci? (Pauza.
Vymr�tí prst smìrem k Luckymu) On!

VLADIMÍR (dívaje se na oblohu) Copak nikdy nebude noc?
POZZO Bez nìho bych nikdy nepomyslel na nic jiného ne� na hlouposti

a na své zamìstnání. Uvìdomoval jsem si, �e krása, pùvab a
skuteèné pravdy jsou mi nav�dy odepøeny. Tak jsem si najal
knuka.

VLADIMÍR (proti své vùli) Knuka?
POZZO U� to bude nìjakých �edesát let ... (V duchu poèítá) Ano,

témìø �edesát let. (Hrdì se napøímí) Øeknìte, vypadám snad
na nì?

Vladimír pozoruje Luckyho.

Proti nìmu jsem hotový mladík, ne? (Pauza. Luckymu)
Klobouk.

Lucky odlo�í ko� a smekne. Záplava bílých vlasù orámuje
oblièej. Pøidr�í klobouk v podpa�í a chopí se ko�e.
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A teï se dívejte. (Smekne. 1) Je úplnì ple�atý. Nasadí
klobouk) Vidìli jste?

VLADIMÍR Co je to knuk?
POZZO Øíkali jste, �e nejste zdej�í. Ale nespadli jste doufám

z Marsu. Kdysi mívali �a�ky. Dnes máme knuky. To jest ti,
kteøí si to mohou dovolit.

VLADIMÍR A vy se ho teï chcete zbavit? Zbavit se starého, vìrného
slu�ebníka?

ESTRAGON Neøáde! Pozzo zneklidní.
VLADIMÍR Vysál jste ho na døeò a teï ho odhazujete jako ... (Hledá)

... jako banánovou slupku. Jen se pøiznejte, �e ...
POZZO (sténá, ruce na èele) U� nemù�u dál ... nemù�u ... poøád sná�et

... dìlá ... nemáte pøedstavu ... je to stra�né ... stra�né ...
musí pryè ... (Lomí rukama) ...zblázním se z toho ... (Zhroutí
se, hlavu v dlaních) U� nemù�u dál ... u� nemù�u ...

Ticho. V�ichni tøi hledí na Pozza. Lucky se chvìje.

VLADIMÍR U� nemù�e.
ESTRAGON Stra�ný.
VLADIMÍR Zblázní se z toho.
ESTRAGON Hnusný.
VLADIMÍR (Luckymu) �e se nestydíte! Takový hodný pán! A takhle

ho trápit! Po takových letech! �e vám není hanba!
POZZO (vzlyká) Kdysi ... býval milý ... pomáhal mi ... bavil mì ...

dìlal mì lep�ím ... dnes ... mì vra�dí ...
ESTRAGON A to ho chce nahradit?
VLADIMÍR Co�e?
ESTRAGON Nepochopil jsem, jestli ho chce nahradit nebo jestli ho

u� nechce.
VLADIMÍR Nemyslím.
ESTRAGON Co�e?
VLADIMÍR Nevím.
1) V�echny ètyøi postavy nosí buøinku.
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ESTRAGON Zeptej se ho.
POZZO (uklidnìn) Pánové, nevím, co se to se mnou stalo. Omluvte

mne. Zapomeòte na v�echno. (Ovládá se èím dál víc) Nevím
pøesnì, co jsem vám øíkal, ale mù�ete mi vìøit, nebylo na
tom slovo pravdy. (Vztyèí se, uhodí do hrudi) Vypadám snad
jako èlovìk, kterého lze beztrestnì trápit? Prosím vás!
(Prohledává kapsy) Kampak jsem zalo�il dýmku?

VLADIMÍR Rozko�ný veèer.
ESTRAGON Nezapomenutelný.
VLADIMÍR A to je�tì není konec.
ESTRAGON taky se mi zdá.
VLADIMÍR To je teprv zaèátek.
ESTRAGON Hotová bomba.
VLADIMÍR Jeden by myslel, �e je v divadle.
ESTRAGON V cirkuse.
VLADIMÍR Ve varieté.
ESTRAGON V cirkuse.
POZZO Kam jsem ji mohl dát, bryerku?
ESTRAGON S tím je psina. Ztratil fajfárnu! (Hluènì se smìje)
VLADIMÍR Pøijdu hned. (Zamíøí k portálu)
ESTRAGON Na konci chodby vlevo.
VLADIMÍR Dr� mi místo. (Odejde)
POZZO Ztratil jsem svého Abdulláha!
ESTRAGON (svíjí se smíchy) K popukání!
POZZO (zvedne hlavu) Nevidìl jste ... (V�imne si Vladimírovy

nepøítomnosti) On ode�el? (Zklamanì) Ani mi neøekl na
shledanou. To není hezké. Mìl jste ho zadr�et.

ESTRAGON Nemohl to udr�et.
POZZO Ach! (Pauza) Ach tak.
ESTRAGON (vstává) Pojï sem.
POZZO Proè?
ESTRAGON Pojïte, uvidíte.
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POZZO Mám vstát?
ESTRAGON Pojïte ... pojïte ... rychle.

Pozzo vstane, jde za Estragonem.

Podívejte.
POZZO A jeje.
ESTRAGON A je po v�em.

Vladimír se vrací, rozmrzelý, cestou vrazí do Luckyho,
kopnutím porazí stolièku, nespokojenì pøechází po jevi�ti.

POZZO Co je mu?
ESTRAGON Pøi�els o miliónovou hlínu.

Vladimír se zastaví, zvedne stolièku, postaví ji a nanovo, teï
u� klidnìji, pøechází sem tam.

POZZO Uti�uje se. (Rozhlédne se) Ostatnì, v�echno se uti�uje, cítím
to. Sná�í se veliký mír. Poslouchejte. (Zvedne ruku) Bùh
Pan spí.

VLADIMÍR (zastaví se) Copak nikdy nebude noc?

V�ichni tøi se dívají na oblohu.

POZZO Døív odejít nemù�ete?
ESTRAGON No ... chápete ...
POZZO Ale to je pøece pøirozené, naprosto pøirozené. Já kdybych

byl na va�em místì a mìl tu schùzku s Godinem ... Godetem
... Godotem ... zkrátka, víte, koho mám na mysli, èekal bych
a� do úplného setmìní. (Dívá se na stolièku) Docela rád
bych je�tì posedìl, ale nevím, kudy na to.

ESTRAGON Mù�u vám nìjak pomoct?
POZZO Snad kdybyste mì po�ádal?
ESTRAGON Po�ádal o co?
POZZO Abych si sedl.
ESTRAGON To by vám pomohlo?
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POZZO Domnívám se.
ESTRAGON Tak jedem. Sednìte si, buïte tak laskav.
POZZO Ale ne, ne, dìkuji, to nestojí za øeè. (Pauza. �eptem)

Naléhejte.
ESTRAGON Ale jdìte, pøece tu nebudete stát. Mohl byste se

nachladit.
POZZO Myslíte?
ESTRAGON No samozøejmì.
POZZO Máte bezpochyby pravdu. (Posadí se) A je to. Dìkuji vám,

pøíteli.

Estragon se posadí

(hledí na hodinky) Ale je opravdu nejvy��í èas, abych se
s vámi rozlouèil, nechci-li se opozdit.

VLADIMÍR Èas se zastavil.
POZZO (pøikládá hodinky k uchu) Tomu nevìøte, pøíteli, tomu

nevìøte. (Schová hodinky do kapsy) V�echno, co chcete, ale
tohle ne.

ESTRAGON (Pozzovi) Vidí dneska v�echno èernì.
POZZO S výjimkou oblohy. (Zasmìje se svému vtipu) Trpìlivost,

v�ak ona pøijde. Ale vidím, v èem je zakopaný pes, vy nejste
zdej�í a nevíte, jak to u nás chodí se soumrakem. Chcete,
abych vám to vysvìtlil?

Ticho. Estragon a Vladimír zaèali opìt hru s botou a
s kloboukem. Luckymu spadne klobouk, ani� si toho pov�iml.

Rád va�i zvìdavost uspokojím. (Hra se sprejem) Trochu
pozornosti, prosím.

Estragon a Vladimír pokraèují v prohlídce, Lucky napùl spí
Pozzo práskne bièem, ale ten jen slabì zasvi�tí.

Co je s tím bièem?

Vstane a zapráská silnìji, nakonec s úspìchem. Lucky sebou
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trhne. Estragonovi vypadne bota, Vladimírovi klobouk.
Pozzo odhodí biè.

Nestojí za nic. (Prohlí�í si své obecenstvo) Co jsem to øíkal?
ESTRAGON Ale jdìte, pøece tu nebudete stát, mohl byste se

nachcípat.
POZZO Máte pravdu. (Posadí se. Estragonovi) Jak se jmenujete?
ESTRAGON (pohotovì) Katulus.
POZZO (který neposlouchal) Ach ano, o soumraku. (Zvedne hlavu)

dávejte pøece pozor, takhle se nikam nedostaneme. (Dívá
se na oblohu) Pohleïte.

V�ichni, kromì Luckyho, který zaèal opìt døímat, se zadívají
na oblohu. Pozzo si v�imne Luckyho a �kubne provazem.

Na nebe se dívej, èunì!

Lucky zvrátí hlavu.

Tak. To by staèilo.

V�ichni skloní hlavu.

Co je na nìm tak neobyèejného? Jako�to na nebi? Je bledé a
jasné, jako kterékoli jiné nebe v tuto hodinu. (Pauza) V této
zemìpisné �íøce. (Pauza) Za hezkého poèasí. (Hlas získá na
zpìvnosti) Je tomu pøibli�nì hodina ... (Pohlédne na hodinky,
hlas zev�ední) ... ano, hodina ... (Tón nanovo lyrický) ...
poté, kdy nás od ... (Váhá, hlas znejistí) ... øeknìme deseti
hodin ... (Hlas zesílí) ... �tìdøe zalévalo záøivými proudy
èerveného a zlatavého svìtla, poèalo nezadr�itelnì slábnout,
ztrácet na tøpytu, blednout ... (Krou�í rukama ve zmen�ujících
se kruzích, aby naznaèil blednutí) ... blednout, stále víc, stále
zøetelnìji, a� náhle ... (Dramatická pauza, �iroké horizontální
v�eobjímající gesto) bum! Konec! Nehýbe se. (Pauza) Av�ak
... (Pozvedne varovnì ruku) ... av�ak za tím nì�ným,
nehybným závojem ...
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Pohlédne na oblohu, Estragon a Vladimír ho napodobí.

... se blí�í noc, cválá ... (Hlas mohutní) ... cválá, a� se na
nás, fííí! vrhne v okam�iku ... (Opustí ho inspirace) ... kdy
to nejménì èekáme. (Pauza. Ponuøe) Takhle to chodí na téhle
zkurvené zemi.

Dlouhé ticho.

ESTRAGON Jakmile o tom jeden ví.
VLADIMÍR Mù�e poseèkat.
ESTRAGON Má jaksi záchytný bod.
VLADIMÍR Konec s pochybnostmi.
ESTRAGON Staèí u� jenom èekat.
VLADIMÍR Na to jsme zvyklí. (Sebere ze zemì klobouk, nahlédne

dovnitø, zatøese jím, nasadí si ho)
POZZO Jaký jsem byl?

Estragon a Vladimír nechápou.

Dobrý? Prùmìrný? Obstojný? Ucházející? Nijaký? �patný?
VLADIMÍR (dojde mu) Dobrý, opravdu dobrý.
POZZO (Estragonovi) A podle vás?
ESTRAGON (s anglickým pøízvukem) Moc dhobrý, moc moc dhobrý.
POZZO (potì�enì) Dìkuji, pánové, dìkuji. (Pauza) Tu a tam potøebuji

povzbudit. (Pøemý�lí) Ke konci jsem ponìkud ochabl. Nezdá
se vám?

VLADIMÍR Ale kdepak, nanejvý� tro�ièku.
ESTRAGON Myslel jsem, �e to je schválnì.
POZZO Selhává mi pamì�. To je to.

Ticho.

ESTRAGON Èekáme tu, a nic se nedìje.
POZZO (zarmoucenì) Vy se nudíte?
ESTRAGON Tak trochu.
POZZO (Vladimírovi) A vy, pane?
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VLADIMÍR �e by to tu bylo zrovna k popukání.

Ticho.

POZZO (svádí vnitøní boj) Pánové, chovali jste se ke mnì ... (Hledá)
... patøiènì.

ESTRAGON Ale kdepak!
VLADIMÍR Co vás to napadá.
POZZO Ale ano, ano, chovali jste se velmi slu�nì. Natolik slu�nì, �e

si øíkám ... co mohu uèinit pro dvì tak pøátelské bytosti,
které se právì k smrti nudí, abych se jim revan�oval?

ESTRAGON Pìtka by bodla.
VLADIMÍR Nejsme �ebráci.
POZZO Co mohu uèinit, øíkám si, aby jim lépe ubìhl èas? Dal jsem

jim kosti, o lecèems jsem s nimi pohovoøil, vysvìtlil princip
soumraku, souhlasí. A to nemluvím o v�em. Av�ak kladu si
otázku: staèí to? Opravdu to staèí?

ESTRAGON Nebo bùr.
VLADIMÍR Nech toho!
ESTRAGON U� jsem zticha.
POZZO Staèí to? Bezpochyby ano. Ale já jsem velkorysý. Mám to

v povaze. Dnes. Co se dá dìlat. Tím hùø pro mì. (�kubne
provazem)

Lucky vzhlédne.

Nebo� jedno je jisté. Budu trpìt. (Natáhne se pro biè) Pøejete
si, aby tanèil, zpíval, recitoval, myslel ...

ESTRAGON Kdo?
POZZO Kdo! Umíte snad myslet vy?
VLADIMÍR On myslí?
POZZO Ov�em. A nahlas. Kdysi dokonce myslíval moc hezky, mohl

jsem mu naslouchat celé hodiny. Dnes ... (Zachvìje se)
Koneènì. Co naplat. Tak co? Chcete, aby vám zapøemý�lel?

ESTRAGON Spí� kdyby tancoval. Bylo by to veselej�í.
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POZZO To není tak jisté.
ESTRAGON �ejo, Dando, �e by to byla psina?
VLADIMÍR Docela rád bych ho sly�el myslet.
ESTRAGON Mohl by tøeba napøed tancovat a pak myslet. Jestli toho

na nìm nechcem moc.
VLADIMÍR (Pozzovi) To by �lo?
POZZO Proè ne. Je to ostatnì pøirozený sled, �e. (Krátce se zasmìje)
VLADIMÍR Tak a� tancuje.

Ticho.

POZZO (Luckymu) Sly�els?
ESTRAGON Nestane se, �e by odmítl?
POZZO Vysvìtlím vám to pozdìji. (Luckymu) Tanèi, mrcho!

Lucky odlo�í zavazadla, postoupí k rampì, natoèí se
k Pozzovi. Estragon vstane, aby lépe vidìl. Lucky tanèí.
Ustane.

ESTRAGON To je v�ecko?
POZZO Pokraèuj.

Lucky zopakuje stejné pohyby, ustane.

ESTRAGON No hele, brácho, to ses moc nevytáhl. (Napodobuje
Luckyho tanec) Tohle zvládnu taky. (Zakolísá, málem upadne.
Zamíøí ke svému obvyklému místu a posadí se) S trochou
cviku.

VLADIMÍR Mo�ná je unavený.
POZZO Kdysi tanèíval gigu, almé, brando, fandango, farandolu, ba i

èardá�. Skákal jako koza. Dneska tanèí tohle. Víte, jak tomu
øíká?

ESTRAGON Vrah je zahradník.
VLADIMÍR Staøec a rakovina.
POZZO Sí�ový tanec. Vìøí, �e je zamotaný v síti.
VLADIMÍR (s vykrucováním estéta) Je v tom nìco ...
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Lucky se chystá odejít k zavazadlùm.

POZZO Prrrr!

Lucky znehybní.

ESTRAGON A nestane se, �e by odmítl?
POZZO Vysvìtlím vám to. (Prohrabává kapsy) Vteøinku. (Hledá)

Kampak jsem dal balónek. (Hledá) No tohle! (Zvedne
ohromenì hlavu. Skomírajícím hlasem) Ztratil jsem svùj
rozpra�ovaè!

ESTRAGON (skomírajícím hlasem) Ach, má levá plíce nestojí za
nic. (Slabì zaka�le. Hromovì) Zato pravá je fest!

POZZO (normálním hlasem) Co se dá dìlat, budu se muset bez nìho
obejít. Co jsem to øíkal? (Pøemý�lí) Vteøinku. (Pøemý�lí)
No tak! (Zvedne hlavu) Pomozte mi!

ESTRAGON Sna�ím se.
VLADIMÍR Já taky.
POZZO Poèkat.

V�ichni tøi souèasnì nadzdvihnou klobouk, pøilo�í dlaò na
èelo, soustøedí se, vra�tí oblièej Dlouhé ticho.

ESTRAGON (vítìznì) Mám to!
VLADIMÍR Má to.
POZZO (netrpìlivì) No ...?
ESTRAGON Proè to neodlo�í? Aspoò ten kufr?
VLADIMÍR Ale ne!
POZZO Jste si tím jistý?
VLADIMÍR Ale ne, to u� jste nám vysvìtloval.
POZZO To u� jsem vám vysvìtloval?
ESTRAGON To u� nám vysvìtloval?
VLADIMÍR Ostatnì, u� to odlo�il.
ESTRAGON (ohlédne se po Luckym) No dobøe. A co?
VLADIMÍR A proto�e to odlo�il, nemù�eme se ptát, proè to neodlo�í.
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POZZO Bravo!
ESTRAGON A proè to odlo�il?
POZZO To je ono.
VLADIMÍR Aby mohl tancovat.
ESTRAGON A jo.

Dlouhé ticho. Estragon vstane.

Chcípl tu pes. Nikdo nikdy nepøijde, nikdo nikdy neodejde.
Cvrkot jak v márnici.

VLADIMÍR (Pozzovi) Øeknìte mu, a� myslí.
POZZO Podejte mu klobouk.
VLADIMÍR Klobouk?
POZZO Nemù�e myslet bez klobouku.
VLADIMÍR (Estragonovi) Podej mu klobouk.
ESTRAGON Já? Po tom, co mi provedl? Ani náhodou.
VLADIMÍR Tak já mu ho podám. (Nehýbe se)
ESTRAGON A� si pro nìj dojde.
POZZO Bude lep�í, kdy� mu ho podáte.
VLADIMÍR Já mu ho podám.

Vladimír sebere klobouk a podává ho Luckymu v nata�ené
ruce. Lucky nereaguje.

POZZO Nasaïte mu ho.
ESTRAGON (Pozzovi) A� si ho veme. Øeknìte mu to.
POZZO Bude lep�í, kdy� mu ho nasadíte.
VLADIMÍR Já mu ho nasadím.

Opatrnì obejde Luckyho, zezadu mu nasadí klobouk a rychle
couvne. Lucky se nepohne. Ticho.

ESTRAGON Na co èeká?
POZZO Ustupte.

Estragon a Vladimír ustoupí. Pozzo �kubne provazem. Lucky
vzhlédne.
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Mysli, èunì!

Pauza. Lucky zaène tanèit.

Stát!

Lucky znehybní.

Ke mnì!

Lucky se pøiblí�í.

Tam!

Lucky se zastaví.

Mysli!
LUCKY (po chvíli) Na druhé stranì, co se týèe ...
POZZO Stát!

Lucky zmlkne.

Zpátky!

Lucky couvne.

Tam.

Lucky znehybní.

Hot!

Lucky se natoèí doprava, tváøí k publiku.

Mysli.
LUCKY (monotónnì) Vzhledem k existenci osobního kvakva Boha

jak vyplývá z nedávného veøejného prùzkumu Poinçonova
a Wattmannova s kvakvakvakva bílým vousem mimo èas

Napjatá pozornost Estragona a Vladimíra. Ochablost a
nechu� Pozza.

prostoru jen� shùry své bo�ské apatie své bo�ské atambie
své bo�ské afázie shlí�í a miluje a� na nìkolik výjimek
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z dùvodù nám neznámých prozatím nás v�echny a trpí po
vzoru bo�ské Mirandy s tìmi kdo� z dùvodù nám neznámých
máme v�ak sdostatek èasu v mukách v ohni jeho� plameny
na krátký okam�ik prodlou�ili o tom není pochyb za�ehne
trámy budi� øeèeno a ohnì pekelné v oblacích tak
blankytných chvílemi je�tì dnes a klidných tak klidných
v míru a pokoji který aè nestálý pøichází proto o nic ménì
vhod leè nepøedbíhejme a oèekávaný ostatnì a� po dokonèení
nedokonèeného výzkumu ji� av�ak nicménì ocenìného
Akakakakademií antropopopometrie v Berne-en-Bresse
Testa a Conarda je uzákonìn bez mo�

Estragonovo a Vladimírovo pøidu�ené reptání. Prohlubující
se nevolnost Pozza.

nosti odvolání s výjimkou pøípadných omylù vyplývajících
z lidských úvah ostatnì a� po dokonèení nedokonèeného
výzkumu nedokonèeného výzkumu Testa a Conarda je zvolen
zvolen len následující sledující sledující budi� øeèeno leè
nepøedbíhejme z dùvodù nám neznámých jak vyplývá
z prùzkumu Poinçonova a Wattmannova je zjevné zcela
zjevné �e cílem nároèné Fartov-Belcherovy studie
nedokonèené nedokonèené z dùvodù nám neznámých Testa
a Conarda nedokonèeného nedokonèeného je zjevné �e
èlovìk opaènì k opaèným závìrùm �e èlovìk v Berne-en-
Bresse Testa a Conarda �e èlovìk koneènì to jest �e èlovìk
to jest pøes rozvoj ve vý�ivì a vymì�ování poèíná ztrácet
na váze a souèasnì ve stejné dobì z dùvodù nám neznámých
pøes rozmach tìlesné výchovy provozování rozlièných

Estragon a Vladimír se postupnì uklidòují a nanovo se
zaposlouchají do Luckyho monologu. Pozzo, èím dál
neklidnìj�í, vyrá�í steny.

druhù sportu jako pøíkladnì jako jako jako tenis fotbal bìh
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na místì na ploché dráze plavání skákání kmitání letecká
akrobacie tenis krasobruslení virobruslení na ledì vsedì
tenis letecká akrobacie sporty zimní zimní podzimní letní
tenis na trávì na dráze na kmitoèet letecká akrobacie tenis
hokej pozemní moøský vzdu�ný penicilin a nahrá�ky to jest
abych se vrátil k souèasnì ve stejné dobì klesá z dùvodù
nám neznámých navzdory tenis abych se vrátil k letecká
akrobacie golf o devíti èi osmnácti jamkách lední tenis to
jest z dùvodù nám neznámých v okresech Seine Seine-et-
Oise Seine-et-Marne Marne-et-Seine budi� øeèeno souèasnì
ve stejné dobì z dùvodù nám neznámých ztrácet na váze
jaksi zakrsat abych se vrátil k okresu Oise Marne to jest
èistý úbytek na hlavièku èiní od Voltairovy smrti na dva prsty
sto gramù na hlavièku ka�dé jedné dýmky v prùmìru
zaokrouhleno tato èísla váha zbavené �atù v Normandii
z dùvodù nám neznámých to jest koneè

Vladimírovy a Estragonovy výkøiky a exklamace. Pozzo
vyskoèí a �kube provazem. V�ichni køièí. Lucky táhne za
provaz, vrávorá, vyje, øve. Ostatní se vrhnou na vzpírajícího
se Luckyho, který skuèí svùj text.

nì to není podstatné fakta jsou zde a uvá�íme-li dále je�tì
záva�nìj�í okolnost z toho vyplývá je�tì záva�nìj�í okolnost
ve svìtle probíhajícího Steinweg-Petermannova výzkumu
z toho vyplývá je�tì záva�nìj�í okolnost ve svìtle ve svìtle
pøedèasnì ukonèeného Steinweg-Petermannova výzkumu �e
na venkovì na horách a v pøímoøských oblastech a vodní
vzdu�né proudy ohnì vzduch je stejný a zemì budi� øeèeno
vzduch a zemì za tuhých mrazù �el v sedmé etapì pøed cílem
nároèné studie zemì moøe pro nové kameny za tuhých mrazù
z hlubin na moøi na zemi v povìtøí nebesa! abych se vrátil
k z dùvodù nám neznámých navzdory tenis fakta jsou zde



- 46 -

z dùvodù nám neznámých abych se vrátil k následující bod
to jest koneènì �el následující bod pro nové kameny o tom
není pochyb abych se vrátil k leè nepøedbíhejme abych se
vrátil k na hlavièku souèasnì ve stejné dobì z dùvodù nám
neznámých navzdory tenis následující bod vous plameny pláè
kameny tak blankytných tak klidných �el na hlavièku na
hlavièku na hlavièku na hlavièku v Normandii navzdory
tenis nároèné studie pøedèasnì ukonèených nedokonèených
na hlavièku na hlavièku v Normandii navzdory tenis na
hlavièku �el kameny Conarda Conarda ...

Rvaèka, mela. Lucky vyrá�í je�tì nìkolik posledních výkøikù.

Tenis! Kameny! Tak klidných! Conarda! Nedokonèených!
POZZO Klobouk!

Vladimír se zmocní Luckyho klobouku. Lucky zmlkne a padne
na zem. Ticho, pøeru�ované oddechováním vítìzù.

ESTRAGON To má za to.

Vladimír zpytavì pozoruje Luckyho klobouk, nahlí�í dovnitø.

POZZO Dejte to sem! (Vytrhne Vladimírovi klobouk, hodí ho na zem,
dupe po nìm) A je po my�lení!

VLADIMÍR Ale bude se moct teï orientovat?
POZZO V�ak já ho zorientuji. (Kope do Luckyho) Vstávej, èunì!
ESTRAGON Mo�ná je mrtvej.
VLADIMÍR Zabijete ho.
POZZO Vstávej, zdechlino! (�kube provazem)

Lucky se pohne.

Pomozte mi.
VLADIMÍR Ale jak?
POZZO Zvednìte ho.

Estragon a Vladimír postaví Luckyho na nohy, na okam�ik
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ho podepøou, pustí ho. Lucky upadne.

ESTRAGON Dìlá to schválnì.
POZZO Musíte ho podepøít. (Pauza) No tak, zvednìte ho!
ESTRAGON Ka�lu na to.
VLADIMÍR Pojï, zkusíme to je�tì jednou.
ESTRAGON Za koho nás má?
VLADIMÍR Pojï.

Zvednou Luckyho a podepírají ho.

POZZO Nepou�tìjte ho!

Estragon a Vladimír vrávorají.

Nehýbejte se!

Pozzo jde pro kufr a ko� a obojí nese k Luckymu.

Dr�te ho poøádnì.

Vlo�í Luckymu do ruky kufr, sevøe mu dlaò okolo dr�adla.
Lucky ho pustí.

Nepou�tìjte ho.

Zaène znovu. Dotýkaje se kufru, nabude Lucky postupnì
vìdomí a jeho prsty se sevøou okolo dr�adla.

Dr�te ho.

Tá� hra s ko�em.

Tak, a mù�ete ho pustit.

Estragon a Vladimír odstoupí od Luckyho. Lucky vrávorá,
potácí se, prohýbá, ale zùstane stát, kufr a ko� v rukou,
Pozzo couvne a zapráská bièem.

Kupøedu!

Lucky postoupí.

Zpátky!
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Lucky zacouvá.

Èelem vzad!

Lucky udìlá èelem vzad.

V poøádku, chodit mù�e. (Otoèí se na Estragona a Vladimíra)
Dìkuji vám, pánové, a dovolte, abych ... (Prohrabává kapsy)
... abych vám popøál ... (Prohrabává kapsy) ... popøál ...
(Prohrabává kapsy) Kam jsem dal hodinky? (Prohrabává
kapsy) No tohle! (Zvedne vydì�ený oblièej) Pravé
dvouplá��ovkv, pánové, s vteøinovou ruèièkou! Dal mi je
dìdeèek. (Prohrabává kapsy) Mo�ná �e mi vypadly.

Hledá na zemi, Vladimír a Estragon se pøipojují. Pozzo
nadzvedne �pièkou boty trosku Luckyho klobouku.

To není mo�né.
VLADIMÍR Nemáte je v kapsièce?
POZZO Poèkejte. (Prohne se, pøiblí�í hlavu k bøichu, naslouchá) Nic

nesly�ím. (Pokyne Estragonovi a Vladimírovi) Pojï sem.

Estragon a Vladimír se pøiblí�í, skloní se.

Mìlo by být sly�et tikání.
VLADIMÍR Ticho ...?

Naslouchají, v�ichni tøi se sklonìnou hlavou.

ESTRAGON Nìco sly�ím.
POZZO Kde?
VLADIMÍR To je srdce.
POZZO (zklamán) Doprdele.
VLADIMÍR Ticho ...?

Naslouchají.

ESTRAGON Mo�ná se zastavily.

Napøímí se.
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POZZO Který z vás to tak páchne?
ESTRAGON Jemu táhne z huby, mnì smrdìj nohy.
POZZO Budu se muset rozlouèit.
ESTRAGON A va�e dvouplá��ovky?
POZZO Zøejmì jsem je nechal na zámku.
ESTRAGON Tak sbohem.
POZZO Sbohem.
VLADIMÍR Sbohem.
ESTRAGON Sbohem.

Ticho. Nikdo se nehýbe.

VLADIMÍR Sbohem.
POZZO Sbohem.
ESTRAGON Sbohem.

Ticho.

POZZO A dìkuji.
VLADIMÍR My dìkujeme.
POZZO Není zaè.
ESTRAGON Ale ano.
POZZO Ale ne.
VLADIMÍR Ale ano.
ESTRAGON Ale ne.

Ticho.

POZZO Nedoká�i ... (Váhá) ... odejít.
ESTRAGON To je �ivot.

Pozzo se obrátí, zamíøí k portálu, odvíjí provaz.

VLADIMÍR Jdete �patným smìrem.
POZZO Potøebuji rozbìh. (Dojde na konec provazu, takøka do kulis,

otoèí se a køikne) Ustupte!

Estragon a Vladimír ustoupí do pozadí, hledí smìrem



- 50 -

k Pozzovi. Prasknutí bièe.

Kupøedu!

Lucky nereaguje.

ESTRAGON Kupøedu!
VLADIMÍR Kupøedu!

Prásknutí bièe. Lucky se dá do pohybu.

POZZO Rychleji!

Vynoøí se z kulis, za Luckym pøejde jevi�tì. Estragon a
Vladimír smeknou a mávají kloboukem. Lucky u� je mimo
scénu. Pozzo �kube provazem a práská bièem.

Rychleji! Rychleji!

Ne� definitivnì zmizí ze scény, Pozzo se na poslední chvíli
zastaví Provaz se napne. Hluk padajícího Luckyho.

Má stolièka!

Vladimír dojde pro stolièku a podá ji Pozzovi, který ji hodí
smìrem k Luckymu.

Sbohem!
ESTRAGON I

V (mávají) Sbohem!
VLADIMÍR K
POZZO Vstávej, mrcho!

Hluk zvedajícího se Luckyho.

Kupøedu!

Pozzo mizí v portálu. Práskání bièe.

Kupøedu! Hyjé! Sbohem! Rychleji! Èunì! Hot! Sbohem!

Ticho.

VLADIMÍR Ubìhl nám s nimi èas, co øíká�.
ESTRAGON Ubìhl by i bez nich.
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VLADIMÍR Ale pomaleji.

Ticho.

ESTRAGON Co budeme dìlat?
VLADIMÍR Nevím.
ESTRAGON Pojï pryè.
VLADIMÍR Nemù�eme.
ESTRAGON Proè?
VLADIMÍR Èekáme na Godota.
ESTRAGON má� pravdu.

Ticho.

VLADIMÍR Zmìnili se.
ESTRAGON Kdo?
VLADIMÍR No ti dva.
ESTRAGON To je ono, pokecáme si.
VLADIMÍR To je docela dobøe mo�ný. Tyhle vìci se vyhýbaj akorát

nám.
VLADIMÍR Mo�ný? Jistý. Vidìls je?
ESTRAGON Kdy� myslí�. Já je neznám.
VLADIMÍR Ale jo, zná�.
ESTRAGON Neznám.
VLADIMÍR Øíkám ti, �e je známe. V�echno zapomene�. (Pauza)

Leda�e by to nebyli ty samý.
ESTRAGON Jasnì. V�dy� nás nepoznali. Kdyby nás znali, museli

by nás poznat.
VLADIMÍR To nic neznamená. Já jsem se taky tváøil, �e je neznám.

A pak, nás nikdy nikdo nepozná.
ESTRAGON Tak jo. Teï ale musíme ... Au!

Vladimír nezabere.

Au!
VLADIMÍR Leda�e by to nebyli ty samý.
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ESTRAGON Dando! To je ta druhá! Druhá noha! (Belhá se ke svému
obvyklému místu)

HLAS ZA SCÉNOU Pane!

Estragon se zastaví. Oba se dívají smìrem, odkud zaznìl
hlas.

ESTRAGON U� je to tu zas.
VLADIMÍR Pøistup blí�, chlapèe.

Vstoupí Chlapec. Bázlivì se zastaví.

CHLAPEC Pan Albert?
VLADIMÍR To jsem já.
ESTRAGON Co chce�?
VLADIMÍR Pojï blí�. Chlapec se nehýbe.
ESTRAGON (dùraznì) Øekli jsme ti, abys �el blí�!

Chlapec se bázlivì pøiblí�í, zastaví se.

VLADIMÍR Copak je?
CHLAPEC Pan Godot ... (Zmlkne)
VLADIMÍR Já vím. (Pauza) Pojï blí�.

Chlapec se nehýbe.

ESTRAGON (dùraznì) Nìco jsme ti øekli, ne?

Chlapec se bázlivì pøiblí�í, zastaví se.

Proè jde� tak pozdì?
VLADIMÍR Nese� vzkaz od pana Godota?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Tak nám ho øekni.
ESTRAGON Proè jde� tak pozdì?

Chlapec se ustra�enì dívá z jednoho na druhého, neví, komu
má odpovìdìt.

VLADIMÍR (Estragonovi) Nech ho.
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ESTRAGON Ty mi vlez na záda. (Postoupí k Chlapci) Ví�, kolik je
hodin?

CHLAPEC Já za to nemù�u, pane!
ESTRAGON Za to mù�u já, asi.
CHLAPEC Bál jsem se.
ESTRAGON Bál? Èeho? Nás? (Pauza) Odpovìz!
VLADIMÍR Zaèíná mi svítat. To ty dva mu nahnali strach.
ESTRAGON Jak jse� tu dlouho?
CHLAPEC Dost dlouho, pane.
VLADIMÍR Bál ses bièe?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Køiku?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Tìch dvou pánù?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR V�dy� je zná�.
CHLAPEC Ne, pane.
VLADIMÍR Jsi pøece zdej�í?
CHLAPEC Ano, pane.
ESTRAGON L�e jako kdy� tiskne. (Popadne Chlapce za pa�i,

zacloumá jím) Pravdu! Pravdu nám øekni!
CHLAPEC (rozechvìle) Ale já øíkám pravdu, pane.
VLADIMÍR Dej mu koneènì pokoj! Co je ti?

Estragon pustí Chlapce, ustoupí, schová tváø do dlaní.
Vladimír a Chlapec ho pozorují. Estragon odkryje ztrhaný
oblièej.

Co je s tebou?
ESTRAGON Jsem ne��astný.
VLADIMÍR Fakt, jo? A odkdy?
ESTRAGON Nevzpomínám si.
VLADIMÍR Jo pamì�, ta s náma cvièí.
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Estragon chce odpovìdìt, ale nakonec rezignuje a odbelhá
se ke svému místu. Posadí se a zaène se zouvat.

(Chlapci) Tak co je s tím vzkazem?
CHLAPEC Pan Godot ...
VLADIMÍR (pøeru�í ho) U� jsem tì nìkde vidìl, nemám pravdu?
CHLAPEC Nevím, pane.
VLADIMÍR Ty mì nezná�?
CHLAPEC Ne, pane.
VLADIMÍR Vèeras tu nebyl?
CHLAPEC Ne, pane.
VLADIMÍR To je poprvý, co jsi tadv?
CHLAPEC Ano, pane.

Ticho.

VLADIMÍR Jak myslí�. (Pauza) Tak pokraèuj.
CHLAPEC (jedním dechem) Pan Godot mi pøikázal, abych vám øekl,

�e dnes veèer nepøijde, ale urèitì prý zítra.
VLADIMÍR To je v�echno?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Ty u pana Godota pracuje�?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Co dìlá�?
CHLAPEC Hlídám kozy, pane.
VILADIMÍR Je na tebe hodný?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Nebije tì?
CHLAPEC Ne, pane, mì ne.
VLADIMÍR A koho bije?
CHLAPEC Mého bratra, pane.
VLADIMÍR Ty má� bratra?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR A co ten dìlá?
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CHLAPEC Hlídá ovce, pane.
VLADIMÍR A proè nebije tebe?
CHLAPEC Nevím, pane.
VLADIMÍR Asi tì má rád.
CHLAPEC Nevím, pane.
VLADIMÍR Dává ti dost jídla?

Chlapec váhá.

Jestlipak ti dává dost jídla?
CHLAPEC Docela ano, pane.
VLADIMÍR Nejsi ne��astný?

Chlapec váhá.

Sly�í�?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Tak�e?
CHLAPEC Nevím, pane.
VLADIMÍR Ty neví�, jestli nejsi ne��astný?
CHLAPEC Ne, pane.
VLADIMÍR Já taky ne. (Pauza) Kde spí�?
CHLAPEC Ve stodole, pane.
VLADIMÍR S bratrem?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Na senì?
CHLAPEC Ano, pane.

Ticho.

VLADIMÍR Tak u� jdi.
CHLAPEC Co mám vyøídit panu Godotovi, pane?
VLADIMÍR Vyøiï mu ... (Váhá) ... �es nás vidìl. (Pauza) Vidìls

nás,ne?
CHLAPEC Ano, pane. (Ustoupí, na okam�ik zaváhá, nato se otoèí a

bì�í pryè)
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Náhle prudce zeslábne svìtlo. Snese se noc. V pozadí vyjde
mìsíc, stoupá po obloze, znehybní a zaplaví jevi�tì
støíbøitým svitem.

VLADIMÍR Koneènì.

Estragon vstane a jde k Vladimírovi, boty v ruce. Odlo�í je
poblí� rampy, napøímí se a zahledí se na mìsíc.

Co to dìlá�?
ESTRAGON To co ty. Civím na pajdu.
VLADIMÍR Myslím s tìma botama.
ESTRAGON Nechám je tady. (Pauza) Nìkdo pøijde, nìkdo stejnì ...

stejnì ... jako já, ale s men�íma nohama, a bude mít radost.
VLADIMÍR Nemù�e� chodit bos.
ESTRAGON Je�í� chodil.
VLADIMÍR Je�í�! A to má bejt co? Pøece se nechce� srovnávat

s Je�í�em!
ESTRAGON Celej �ivot se s ním srovnávám.
VLADIMÍR Ale tam bylo teplo!
ESTRAGON Jo. A rychle se tam ukøi�ovávalo.

Ticho.

VLADIMÍR U� tu nemáme co pohledávat.
ESTRAGON Jinde taky ne.
VLADIMÍR Heleï, Gogo, nebuï takovej. Zítra bude dobøe.
ESTRAGON Vá�nì?
VLADIMÍR Copaks nesly�el toho kluka?
ESTRAGON Ne.
VLADIMÍR Øíkal, �e Godot zítra urèitì pøijde. (Pauza) To tì neláká?
ESTRAGON Tak to mù�em rovnou poèkat tady.
VLADIMÍR Zbláznil ses? Musíme se schovat. (Uchopí Estragona za

pa�i) Pojï

Vleèe Estragona za sebou. Estragon na okam�ik povolí, pak
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se vzepøe. Oba se zastaví.

ESTRAGON (dívá se na strom) �koda, �e není kus provazu.
VLADIMÍR Pojï. Zaèíná bejt zima.

Vleèe Estragona za sebou. Tá� hra.

ESTRAGON Pøipomeò mi, abych vzal provaz.
VLADIMÍR Jo. Tak pojï.

Vleèe Estragona za sebou. Tá� hra.

ESTRAGON Jak dlouho to u� vùbec takhle táhnem?
VLADIMÍR Nevím. Padesát let.
ESTRAGON Vzpomíná�, jak jsem skoèil do Durance?
VLADIMÍR Bylo zrovna vinobraní.
ESTRAGON Vytáhls mì.
VLADIMÍR To je v�ecko za náma.
ESTRAGON Su�il jsem si �aty na sluníèku.
VLADIMÍR Nemysli na to. Pojï.

Tá� hra.

ESTRAGON Poèkej.
VLADIMÍR Je mi zima.
ESTRAGON Mo�ná bysme udìlali líp, kdybychom �li od sebe.

(Pauza) Nebyli jsme stvoøený pro stejnou cestu.
VLADIMÍR (bez rozèilení) To není tak jistý.
ESTRAGON Jistý není nic.
VLADIMÍR Mù�eme se rozejít, jestli si myslí�, �e to tak bude lep�í.
ESTRAGON Teï u� je to jedno.

Ticho.

VLADIMÍR má� pravdu, teï u� je to jedno.

Ticho.

ESTRAGON Tak jdem?
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VLADIMÍR Jdem.

Nehýbají se.

Opona
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DRUHÉ DÌJSTVÍ

Nazítøí. tá� doba, stejné místo. Poblí� rampy Estragonovy
boty, podpatky u sebe, �pièky od sebe. Luckyho klobouk na
tém�e místì. Na stromì nìkolik listù.

Køepce vstoupí Vladimír. Zastaví se a dlouze pohlédne na
strom. Nato zaène rázovat po jevi�ti v�emi smìry. Zastaví se
pøed botami, jednu z nich zvedne, prohlédne, zaèenichá,
peèlivì vrátí na místo. Nanovo rázuje po scénì. Zastaví se u
pravého portálu, zacloní oèi, zpytuje obzor. Tá� hra u levého
portálu. Pøechází po jevi�ti. Náhle se ráznì zastaví, sepne
ruce na prsou, zvrátí hlavu a zaène z plna hrdla zpívat.

VLADIMÍR Pes jitrnièku ... (Zaèal pøíli� hluboko, odka�le si, nasadí
vý�)
Pes jitrnièku se�ral
v kuchyni malièkou,
dopad ho pøi tom kuchaø
a bouch ho palièkou.
Sbìhli se v�ichni psové,
kopali jemu hrob ... (Ustane, soustøedí se)
Sbìhli se v�ichni psové,
kopali jemu hrob,
na desce mramorové
byl nápis tìchto slov:
Pes jitrnièku se�ral
v kuchyni malièkou,
dopad ho pøi tom kuchaø
a bouch ho palièkou.
Sbìhli se v�ichni psové,
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kopali jemu hrob ... (Ustane, soustøedí se)
Sbìhli se v�ichni psové,
kopali jemu hrob ... (Tá� hra. Nasadí ní�)
Kopali jemu hrob ...

Zmlkne, zùstane na okam�ik nehybný, nato zaène nanovo
horeènì pøecházet po jevi�ti. Zastaví se postupnì u stromu, u
bot, u levého a pravého portálu, kde zpytuje obzor. V té
chvíli vchází zleva Estragon, bos, se sklopenou hlavou, a
pomalu se sune pøes scénu. Vladimír se otoèí a spatøí
Estragona.

VLADIMÍR A hele!

Estragon se zastaví, ale oèi nezvedne. Vladimír mu jde vstøíc
s otevøenou náruèí.

Pojïke mnì!
ESTRAGON Ne�ahej na mì!

Vladimír se zarmoucenì zastaví. Ticho.

VLADIMÍR (po chvíli) Chce�, abych �el pryè? (Pauza) Gogo.

Ticho. Vladimír pozornì hledí na Estragona.

Zmlátili tì? (Pauza) Gogo!

Estragon mlèí, dívá se do zemì.

Kdes byl?

Ticho. Vladimír pokroèí k Estragonovi.

ESTRAGON Ne�ahej na mì! Neptej se mì! Nic mi neøíkej! Zùstaò
se mnou!

VLADIMÍR Opustil jsem tì nìkdy?
ESTRAGON Nechals mì odejít.
VLADIMÍR Podívej se na mì.

Estragon se nepohne.
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(hromovì) Podívej se na mì, povídám!

Estragon zvedne oèi. Upøenì na sebe hledí, couvají, uhýbají,
mìøí se navzájem, zaklánìjí hlavu jako v obrazárnì,
pøistoupí k sobì, chvìjí se, vrhnou se jeden druhému do
náruèe a plácají se po zádech. Konec objetí. Estragon, náhle
bez opory, málem upadne.

ESTRAGON To byl den.
VLADIMÍR Kdo tì zøezal, povìz.
ESTRAGON Zas jeden den v tahu.
VLADIMÍR Je�tì ne.
ESTRAGON Co se mì týèe, je v tahu, a� se stane nevímco. (Pauza)

Pøed chvílí jsi zpíval, sly�el jsem tì.
VLADIMÍR Má� pravdu, zpíval.
ESTRAGON Pøi�lo mi to líto. Je sám, øíkal jsem si, myslí, �e jsem

ode�el nav�dy, a zpívá si.
VLADIMÍR Náladì neporuèí�. Od rána jsem v ohromný formì.

(Pauza) Za celou noc jsem ani jednou nevstal.
ESTRAGON (smutnì) Vidí�, i to èurání ti jde líp, kdy� tu nejsem.
VLADIMÍR Chybìls mi - a zároveò jsem byl rád. Není to zvlá�tní?
ESTRAGON (rozhoøèenì) Rád?
VLADIMÍR (pøemý�lí) To není mo�ná to pravý slovo.
ESTRAGON A teï?
VLADIMÍR (pøemítá) Teï ... (Radostnì) ... tu jse� se mnou ...

(Neutrálnì) ... jsme spolu ... (Smutnì) ... jsem tady.
ESTRAGON Vidí�, nejsi tak rád, kdy� tu jsem. Já jsem taky rad�i

sám.
VLADIMÍR (podrá�dìnì) Tak co tu chce�?
ESTRAGON Nevím.
VLADIMÍR Ale já vím. Neumí� se bránit. Já bych tì zmlátit nenechal.
ESTRAGON To sotva.
VLADIMÍR Co, sotva?
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ESTRAGON Bylo jich deset.
VLADIMÍR Ale ne, ty mi nerozumí�. Zabránil bych ti, aby ses nechal

zmlátit.
ESTRAGON Nic jsem jim neudìlal.
VLADIMÍR Tak proè tì tloukli?
ESTRAGON Nevím.
VLADIMÍR Prostì, Gogo, jsou vìci, který ti unikají a který neunikají

mnì. To snad uzná�.
ESTRAGON Øíkám ti, �e jsem nic neudìlal.
VLADIMÍR Mo�ná. Ale úroveò, úroveò musí� mít, kdy� ti jde o hubu.

Ale nechme toho. Vrátil ses a já jsem rád.
ESTRAGON Bylo jich deset.
ESTRAGON Rád? Proè?
VLADIMÍR �e jsi tady.
ESTRAGON A to jsem rád?
VLADIMÍR Øekni to, a� u� je to pravda nebo ne.
ESTRAGON Co mám øíct?
VLADIMÍR Øekni: jsem rád.
ESTRAGON Jsem rád.
VLADIMÍR Já taky.
ESTRAGON Já taky.
VLADIMÍR Jsme rádi.
ESTRAGON Jsme rádi.

Ticho.

Co budem dìlat, teï kdy� jsme rádi?
VLADIMÍR Èekat. Na Godota.
ESTRAGON A jo.

Ticho.

VLADIMÍR Nìco se tu zmìnilo, od vèerej�ka.
ESTRAGON A co kdy� nepøijde?
VLADIMÍR (zprvu nezabere) Oznámíme to. (Pauza) Hele, nìco se tu
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zmìnilo, od vèerej�ka.
ESTRAGON V�ecko hnije.
VLADIMÍR Mrkni na ten strom.
ESTRAGON Dvakrát nevstoupí� do té�e stoky.
VLADIMÍR Na strom se koukni.
ESTRAGON (dívá se na strom) Ten tu vèera nebyl?
VLADIMÍR Ale byl. V�ecko zapomene�. Chybìlo málo a bejvali

bychom se na nìm obìsili. (Pøemý�lí) Správnì. Bývali
bychom. (Pauza) Ale tys nechtìl. Nevzpomíná� si?

ESTRAGON To se ti zdálo.
VLADIMÍR Je to mo�ný, �e u� si nevzpomíná�?
ESTRAGON Já u� jsem takovej. Buï zapomenu v tu ránu, nebo

nezapomenu nikdy.
VLADIMÍR A na Pozza a Luckyho, na tys taky zapomnìl?
ESTRAGON Pozza a Luckyho?
VLADIMÍR V�ecko zapomnìl.
ESTRAGON Vzpomínám si na nìjakýho po�uka, kterej do mì kopal.

Pak ze sebe dìlal vola.
VLADIMÍR To byl Lucky.
ESTRAGON Na to se pamatuju. Kdy to bylo?
VLADIMÍR A na toho druhýho, co ho mìl na provaze, na toho se

nepamatuje�?
ESTRAGON Dal mi kosti.
VLADIMÍR To byl Pozzo.
ESTRAGON A ty tvrdí�, �e to bylo vèera?
VLADIMÍR No jasnì.
ESTRAGON A tady?
VLADIMÍR Jasnì �e tady. Copak to tu nepoznává�?
ESTRAGON (náhle zuøivì) Nepoznává�! A co je tu k poznávání!

Táhnu tenhle svinskej �ivot z jedný prdele do druhý. A ty
po mnì chce�, abych se zabejval, v který jsem byl vèera!
(Rozhlédne se kolem) Jen se koukni na ten sajrajt! V �ivotì
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jsem z nìj nevytáhl paty.
VLADIMÍR Klid, klid.
ESTRAGON Vlez mi na hrb s krajinkama! O prdeli mluv!
VLADIMÍR Nebude� mi snad tvrdit, �e tohleto tady ... (Gesto) ... se

podobá Vaucluse? Nezdá se ti, �e je to setsakra rozdíl?
ESTRAGON Vaucluse! Kdo tu mluví o Vaucluse?
VLADIMÍR Ale tams pøece byl, ve Vaucluse!
ESTRAGON Hovno ve Vaucluse! Øíkám ti, �e jsem se celej svùj

zkurvenej �ivot sral tady! Tady! Ve Zkurvycluse!
VLADIMÍR Ale byli jsme pøece ve Vaucluse, spolu jsme tam byli,

na to dám krk! Na vinobraní, u nìjakýho Bonnellyho,
v Roussillonu!

ESTRAGON (klidnìji) Mo�ný. Já si nièeho takovýho nev�iml.
VLADIMÍR V�ecko je tam èervený!.
ESTRAGON (vyèerpanì) Øíkám ti, �e jsem si nev�iml.

Ticho.

VLADIMÍR (s povzdechem) Není s tebou lehkej �ivot, Gogo.
ESTRAGON Udìlali bysme líp, kdybychom �li od sebe.
VLADIMÍR To øíká� v�dycky. A poka�dý se vrátí�.
ESTRAGON Aby byl koneènì pokoj, bylo by mì tøeba zabít, jako

tamtoho.
VLADIMÍR Jako koho? (Pauza) Jako koho?
ESTRAGON Jako milióny tamtìch.
VLADIMÍR (mravouènì) Ka�dý má nìjaký ten køí�. (Povzdech) Zrána

i naveèer, a zakrátko i pozdìji.
ESTRAGON Zatím se mù�em zkusit nehádat, kdy� u� neumíme bejt

zticha.
VLADIMÍR To je fakt. Jsme k neutahání.
ESTRAGON Abychom náhodou nemuseli pøemý�let.
VLADIMÍR Máme alibi.
ESTRAGON Abychom nemuseli poslouchat.
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VLADIMÍR Máme svý dùvody.
ESTRAGON V�ecky mrtvý hlasy.
VLADIMÍR Znìjí jako �elest køídel.
ESTRAGON Listí.
VLADIMÍR Písku.
ESTRAGON Listí.

Ticho.

VLADIMÍR V�ecky najednou.
ESTRAGON Ka�dý sám pro sebe.

Ticho.

VLADIMÍR Jenom tak zurèí.
ESTRAGON Bublají.
VL.ADIMÍR Klokotají.
ESTRAGON Bublají.

Ticho.

VLADIMÍR Co øíkají?
ESTRAGON Hloubají o �ivotì.
VLADIMÍR Nestaèí jim, �e �ili.
ESTRAGON Musí o tom navrch mluvit.
VLADIMÍR Nestaèí jim, �e jsou mrtvý.
ESTRAGON To je jim málo.

Ticho.

VLADIMÍR Znìjí jako padání peøí.
ESTRAGON Listí.
VLADIMÍR Popele.
ESTRAGON Listí.

Dlouhé ticho.

VLADIMÍR Øekni nìco!
ESTRAGON Sna�ím se.
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Dlouhé ticho.

VLADIMÍR (úzkostnì) Øekni nìco!
ESTRAGON Co budem dìlat?
VLADIMÍR Èekat. Na Godota.
ESTRAGON má� pravdu.

Ticho.

VLADIMÍR Není to lehký.
ESTRAGON Co kdybys zazpíval?
VLADIMÍR Ne, ne. (Hledá) Mù�em zaèít znova.
ESTRAGON To by nemìlo bejt tì�ký.
VLADIMÍR Tì�kej je zaèátek.
ESTRAGON Mù�eme zaèít kdekoli.
VLADIMÍR Ano, ale musíme se rozhodnout.
ESTRAGON To jo.

Ticho.

VLADIMÍR Tak mi pomoz.
ESTRAGON Hledám.

Ticho.

VLADIMÍR Kdo hledá, natahuje u�i.
ESTRAGON To jo.
VLADIMÍR Ale tì�ko najde.
ESTRAGON Tak.
VLADIMÍR Nemù�e myslet.
ESTRAGON Ale myslí stejnì.
VLADIMÍR Ale ne, to není mo�ný.
ESTRAGON To je onu, odporuj mi.
VLADIMÍR Není to mo�ný.
ESTRAGON Myslí�?
VLADIMÍR Nabeton.
ESTRAGON Tak na co si stì�ujeme?
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VLADIMÍR To není k zahození, myslet.
ESTRAGON To ne, ale furt lep�í ne� nic.
VLADIMÍR Jak, furt lep�í ne� nic?
ESTRAGON To je ono, ptej se mì.
VLADIMÍR Co tím chce� øíct, lep�í ne� nic?
ESTRAGON O jednu starost míò.
VLADIMÍR No to jo.
ESTRAGON Tak�e mù�em bejt klidný, ne?
VLADIMÍR Stra�ný ale je, �e se vùbec myslelo.
ESTRAGON Nám se to nìkdy stalo?
VLADIMÍR Odkud se berou v�ecky ty mrtvoly?
ESTRAGON Ty kosti.
VLADIMÍR Prima.
ESTRAGON A je to.
VLADIMÍR Mìli jsme na to myslet døív.
ESTRAGON Úplnì na zaèátku.
VLADIMÍR Kostnice, kostnice.
ESTRAGON Staèí zavøít oèi.
VLADIMÍR Bije to do nich stejnì.
ESTRAGON To je fakt.
VLADIMÍR Nám navzdory.
ESTRAGON Co�e?
VLADIMÍR Nám navzdory.
ESTRAGON Bylo by tøeba vrátit se k pøírodì.
VLADIMÍR To u� jsme zkusili.
ESTRAGON To je fakt.
VLADIMÍR Není to ov�em to nejhor�í, co nás mohlo potkat.
ESTRAGON Jako co?
VLADIMÍR S tím my�lením.
ESTRAGON To ne.
VLADIMÍR Ale obe�li bychom se i bez nìho.
ESTRAGON Co nadìlá�.
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VLADIMÍR Já vím.

Ticho.

ESTRAGON To nebylo tak �patný, na zku�ební cval.
VLADIMÍR Nebylo. Ale teï musíme najít nìco jinýho.
ESTRAGON To je ono.
VLADIMÍR To je ono.
ESTRAGON To je ono.

Pøemý�lejí

VLADIMÍR O èem jsem to mluvil? Mohli bychom zaèít u toho.
ESTRAGON Kdy?
VLADIMÍR Úplnì na zaèátku.
ESTRAGON Na zaèátku èeho?
VLADIMÍR Na zaèátku veèera. Øíkal jsem ... øíkal jsem nìco ...
ESTRAGON To po mnì chce� moc.
VLADIMÍR Poèkej ... objali jsme se ... políbili ... byli jsme rádi ...

co budeme dìlat, teï kdy� jsme rádi ... èekat ... no tak ... u�
to skoro mám ... èekat ... teï kdy� jsme rádi ... èekat ... poèkej
... aha! Strom!

ESTRAGON Strom?
VLADIMÍR Nevzpomíná� si?
ESTRAGON Jsem unavenej.
VLADIMÍR Koukni se na nìj.
ESTRAGON (dívá se na strom) A co?
VLADIMÍR Je�tì vèera byl celej èernej, a úplnì holej, jak kostlivec.

A dneska celej bují.
ESTRAGON Bují?
VLADIMÍR Za jedinou noc!
ESTRAGON Asi je jaro.
VLADIMÍR Ale za jedinou noc!
ESTRAGON Øíkám ti, �e jsme tu vèera nebyli. Tos mìl zlej sen.
VLADIMÍR A kde jsme vèera byli, podle tebe?
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ESTRAGON Nevím. Jinde. Ve vedlej�ím kupé. Prázdna je tu dost.
VLADIMÍR (jistý si svou vìcí) Tak dobøe. Nebyli jsme tu. A co jsme

teda dìlali?
ESTRAGON Co jsme dìlali?
VLADIMÍR Zkus si vzpomenout.
ESTRAGON No ... asi jsme �vanili.
VLADIMÍR (krotí se) A o èem?
ESTRAGON Poèítám ... o v�em mo�ným. Pátý pøes devátý. (S

jistotou) No jasnì, teï si vzpomínám, �vanili jsme pátý pøes
devátý. �vaníme pátý pøes devátý u� padesát let.

VLADIMÍR A na nìjakou událost, na nìjakou zvlá�tní okolnost si
nevzpomíná�?

ESTRAGON (unavenì) Nech mì, Dando.
VLADIMÍR Na slunce? Na mìsíc? Nevzpomíná� si?
ESTRAGON Nejspí� tu byly, jako v�dycky.
VLADIMÍR Nièeho neobvyklýho sis nev�iml?
ESTRAGON Èeho?
VLADIMÍR A co Pozzo? A Lucky?
ESTRAGON Pozzo?
VLADIMÍR Kosti.
ESTRAGON Spí� kùstky.
VLADIMÍR Dal ti je Pozzo.
ESTRAGON Nevím.
VLADIMÍR A kopanec?
ESTRAGON Kopanec? To je pravda, kopanec jsem dostal.
VLADIMÍR Dal ti ho Lucky.
ESTRAGON A to bylo vèera?
VLADIMÍR Uka� nohu.
ESTRAGON Kterou?
VILADIMÍR Obì. Vyhrò si nohavici.

Estragon, na jedné noze, nastaví druhou a málem upadne.
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Vladimír uchopí nohu. Estragon vrávorá.

Vyhrò si ji.
ESTRAGON (udr�uje rovnováhu) Nemù�u.

Vladimír vyhrne Estragonovi nohavici, prohlédne nohu,
pustí ji. Estragon málem upadne.

VLADIMÍR Druhou.

Estragon nastaví tuté�.

Druhou, øíkám.

Tá� hra s druhou nohou.

Tady ji má�. Modøina jak víno.
ESTRAGON A co?
VLADIMÍR Kde má� boty?
ESTRAGON Asi jsem je zahodil.
VLADIMÍR Kdy?
ESTRAGON Nevím.
VLADIMÍR Proè?
ESTRAGON Myslím, proès je zahodil?
ESTRAGON Tlaèily mì.
VLADIMÍR (ukazuje na boty) Támhle jsou.

Estragon se dívá na boty.

Pøesnì tam, cos je vèera nechal.

Estragon jde k botám, skloní se prohlí�í je zblízka.

ESTRAGON To nejsou moje.
VLADIMÍR Nejsou tvoje!
ESTRAGON Moje byly èerný. Tyhlety jsou �lutý.
VLADIMÍR Jse� si jistej, �e byly èerný?
ESTRAGON No. Tak jako do�eda.
VLADIMÍR A tyhlety jsou �lutý? Pùjè to sem.
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ESTRAGON (zvedá botu) Spí� jako dozelena.
VLADIMÍR (nakroèí) Uka�.

Estragon podává Vladimírovi botu. Ten ji prozkoumá a
vztekle odhodí.

No tohle!
ESTRAGON Vidí�, to v�echno jsou ...
VLADIMÍR Je mi jasný, co to je. Vím pøesnì, co se stalo.
ESTRAGON To v�echno jsou ...
VLADIMÍR Jednoduchý jak facka. Nìkdo pøi�el, sebral tvoje boty a

nechal tu svý.
ESTRAGON Proè by to dìlal?
VLADIMÍR Tyhle mu nesedìly. Tak sebral tvoje.
ESTRAGON Ale moje byly malý.
VLADIMÍR Tobì. Jemu ne.
ESTRAGON Jsem unavenej. (Pauza) Pojï pryè.
VLADIMÍR Nemù�eme.
ESTRAGON Proè?
VLADIMÍR Èekáme na Godota.
ESTRAGON Má� pravdu. (Pauza) Co budeme dìlat?
VLADIMÍR Nic. Co jinýho.
ESTRAGON Ale já u� nemù�u.
VLADIMÍR Chce� øedkvièku?
ESTRAGON Nic jinýho není?
VLADIMÍR Øedkvièka nebo brukev.
ESTRAGON Mrkev u� není?
VLADIMÍR Ne. Ostatnì to s tìma mrkvema pøehání�.
ESTRAGON Tak mi dej øedkvièku.

Vladimír prohledává kapsy, dlouho nachází jen brukve,
nakonec najde øedkvièku a podá ji Estragonovi. Estragon si
ji prohlí�í a oèichává ji.

Je úplnì èerná!
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VLADIMÍR Co chce�, øedkvièka.
ESTRAGON Ví� dobøe, �e mám rád jenom èervený.
VLADIMÍR Chce� ji nebo ne?
ESTRAGON Mám rád jenom èervený.
VLADIMÍR Tak mi ji vra�.
ESTRAGON (vrátí øedkvièku) Dojdu si pro mrkev. (Nehýbe se)
VLADIMÍR Tenhle fór zaèíná bejt trochu vyèichlej.
ESTRAGON Poøád ne dost.

Ticho.

VLADIMÍR Co kdybys je zkusil.
ESTRAGON Zkusil jsem v�echno.
VLADIMÍR Myslím boty.
ESTRAGON Myslí�?
VLADIMÍR Zabije to èas.

Estragon váhá.

Rozhodnì to bude rozptýlení.
ESTRAGON Zábava.
VLADIMÍR Povyra�ení.
ESTRAGON Zábava.
VLADIMÍR Zkus si je.
ESTRAGON Píchne� mi s tím?
VLADIMÍR Jasnì.
ESTRAGON Koulíme to spolu jedna báseò, co, Dando?
VLADIMÍR Jasnì. Pojï, jdem na vìc. Napøed levou.
ESTRAGON V�dycky si umíme najít nìco, jako �e existujem, co,

Dando?
VLADIMÍR (netrpìlivì) Jasnì, jsme hotoví kouzelníci. Ale jednou

jsme se rozhodli, tak pojï. (Zvedne botu) Dej sem nohu.

Estragon se pøiblí�í a nastaví nohu.

Druhou, èunì!
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Estragon nastaví druhou.

Vý�!

Opírajíce se jeden o druhého, vrávorají napøíè jevi�tìm.
Nakonec se Vladimírovi podaøí obout Estragonovi botu.

Zkus chodit.

Estragon chodí.

Tak co?
ESTRAGON Dobrý.
VLADIMÍR (vytáhne z kapsy provázek) Za�nìrujem ji.
ESTRAGON (prudce) Ne, to ne, �nìrovat ne, to ne!
VLADIMÍR Jak myslí�. Dìlá� chybu. Teï druhou.

Tá� hra.

Tak co?
ESTRAGON Taky dobrý.
VLADIMÍR Netlaèí tì?
ESTRAGON (zadupe) Ne. Zatím ne.
VLADIMÍR Tak si je nech.
ESTRAGON Jsou mi velký.
VLADIMÍR Tøeba bude� mít jednou pono�ky.
ESTRAGON To je fakt.
VLADIMÍR Tak co, nechá� si je?
ESTRAGON U� mì to nebaví, furt o botách.
VLADIMÍR No jo, ale ...
ESTRAGON Dost. (Pauza) Pøece jenom si sednu. (Hledá, kam by se

posadil, nakonec zamíøí ke svému obvyklému místu
z prvního dìjství)

VLADIMÍR Zrovna tam jsi sedìl vèera.

Ticho.

ESTRAGON Kdybych tak mohl spát.
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VLADIMÍR Vèera jsi spal.
ESTRAGON Zkusím to. (Stoèí se jako plod v dìloze, hlavu mezi

nohy)
VLADIMÍR Poèkej. (Pøistoupí k Estragonovi a zaène hlasitì zpívat)

Hají, hají ...
ESTRAGON (zvedne hlavu) Ne tak nahlas.
VLADIMÍR (ti�eji) Hají, hají, hají, hají, hají, hají, hají ...

Estragon usne. Vladimír sundá sako a pøehodí je
Estragonovi pøes ramena. Pøechází køí�em krá�em po jevi�ti
a mává rukama, aby se zahøál. Estragon sebou náhle trhne,
vyskoèí, udìlá nìkolik zmatených krokù. Vladimír k nìmu
pøibìhne a obejme ho kolem ramen.

Tady, tady jsem ... neboj se.
ESTRAGON Ach.
VLADIMÍR Tady, tady ... u� je po v�em.
ESTRAGON Padal jsem.
VLADIMÍR Je po v�em. Nemysli na to.
ESTRAGON Stál jsem na ...
VLADIMÍR Ne, ne, nic mi neøíkej. Pojï, budeme chodit.

Uchopí Estragona za pa�i a chodí s ním po jevi�ti, dokud
Estragon neodmítne pokraèovat.

ESTRAGON U� dost. Jsem unavenej.
VLADIMÍR To tu bude� rad�i trèet a nic nedìlat?
ESTRAGON Jo.
VLADIMÍR Jak myslí�. (Pustí Estragona, jde si pro sako, oblékne

je)
ESTRAGON Pojï pryè.
VLADIMÍR Nemù�eme.
ESTRAGON Proè?
VLADIMÍR Èekáme na Godota.
ESTRAGON Má� pravdu.
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Vladimír zaène nanovo pøecházet pojevi�ti.

Nemù�e� to na chvíli zarazit?
VLADIMÍR Je mi zima.
ESTRAGON Pøi�li jsme moc brzy.
VLADIMÍR V podveèer.
ESTRAGON Ale noc nikde.
VLADIMÍR Pøijde najednou, jako vèera.
ESTRAGON A bude noc.
VLADIMÍR A budeme moct odejít.
ESTRAGON A pak zas den. (Pauza) A noc a den a noc a den.
VLADIMÍR (zastaví se, prudce se na Estragona oboøí) Nechtìl bys

u� jednou dát pokoj? Zaèíná� mi lízt na nervy s tím svým
skuhráním!

ESTRAGON Jdu pryè.
VLADIMÍR (v�imne si Luckyho klobouku) Hele!
ESTRAGON Sbohem.
VLADIMÍR Luckyho klobouk! (Pøistoupí ke klobouku) Hodinu tu

chodím okolo a nev�imnu si ho! (Radostnì) To je ohromný!
ESTRAGON U� mì neuvidí�.
VLADIMÍR Tak�e jsem se nemýlil, jsme tam co vèera. Na správným

místì. A je po starostech. (Zvedne Luckyho klobouk, prohlí�í
si ho, narovnává) To musel být krásný klobouk. (Nasadí si
ho, svùj podává Estragonovi) Na.

ESTRAGON Co je?
VLADIMÍR Podr� to.

Estragon vezme Vladimírùv klobouk. Vladimír si obìma
rukama upravuje na hlavì Luckyho klobouk. Estragon sundá
klobouk a nasadí si Vladimírùv. Svùj podává Vladimírovi.
Vladimír vezme Estragonùv klobouk. Estragon si obìma
rukama upravuje na hlavì Vladimírùv klobouk. Vladimír si
nasadí Estragonùv klobouk namísto Luckyho klobouku, který
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podá Estragonovi. Estragon vezme Luckyho klobouk.
Vladimír si obìma rukama upravuje na hlavì Estragonùv
klobouk. Estragon si nasadí Luckyho klobouk namísto
Vladimírova, který podá Vladimírovi. Vladimír vezme svùj
klobouk. Estragon si obìma rukama upravuje na hlavì
Luckyho klobouk. Vladimír si nasadí svùj klobouk namísto
Estragonova, který podá Estragonovi. Estragon vezme svùj
klobouk. Vladimír si obìma rukama upravuje na hlavì svùj
klobouk. Estragon si nasadí svùj klobouk namísto Luckyho
klobouku, který podá Vladimírovi. Vladimír vezme Luckyho
klobouk. Estragon si obìma rukama upravuje na hlavì svùj
klobouk. Vladimír si nasadí Luckyho klobouk namísto svého,
který podá Estragonovi. Estragon vezme Vladimírùv
klobouk. Vladimír si obìma rukama upravuje na hlavì
Luckyho klobouk. Estragon podá Vladimírovi jeho klobouk,
Vladimír ho vezme a podá ho Estragonovi, který ho vezme a
podá ho Vladimírovi, který ho vezme a odhodí. Celá scéna
v �ivém tempu.

Padne mi?
ESTRAGON Nevím.
VLADIMÍR No ale co tomu øíká�? (Koketnì otáèí hlavou a tváøí se

jako manekýn)
ESTRAGON Hnusný.
VLADIMÍR Ale ne víc ne� obvykle?
ESTRAGON Nemlich to samý.
VLADIMÍR Tak to si ho nechám. Mùj mi nesedìl. (Pauza) Jak bych

to øekl. (Pauza) �krábal mì.
ESTRAGON Já jdu pryè.
VLADIMÍR Nechce� si hrát?
ESTRAGON Hrát?
VLADIMÍR Mohli bychom si hrát na Pozza a Luckyho.
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ESTRAGON Neznám.
VLADIMÍR Já budu Lucky a ty Pozzo.

Vladimír napodobuje Luckyho, prohýbajícího se pod tíhou
zavazadel. Estragon ho ohromenì pozoruje.

Zaèni.
ESTRAGON Co mám zaèít?
VLADIMÍR Nadávej mi.
ESTRAGON Dobytku.
VILADIMÍR Hùø.
ESTRAGON Sviòáku. Hajzle.

Vladimír pøe�lapuje, hrbí se a couvá.

VLADIMÍR Øekni mi, abych myslel.
ESTRAGON Co?
VLADIMÍR Øekni: Mysli, èunì!
ESTRAGON Mysli. èunì.

Ticho.

VLADIMÍR Nemù�u!
ESTRAGON Dost.
VLADIMÍR Øekni mi, abych tancoval.
ESTRAGON Jdu pryè.
VLADIMÍR Tanèi, èunì!

Zmítá se na místì Estragon rychle odejde.

Nemù�u! (Zvedne hlavu, uvìdomí si Estragonovu
nepøítomnost a vyrazí srdcervoucí výkøik) Gogo!

Ticho. Vladimír zmatenì pobíhá po jevi�ti. Na scénu vpadne
udýchaný Estragon a bì�í k Vladimírovi. Zùstanou stát na
nìkolik krokù od sebe.

Tady jsi!
ESTRAGON (lapá po dechu) Jsem proklet!
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VLADIMÍR Kdes byl? Myslel jsem, �es ode�el nav�dy.
ESTRAGON Dole pod svahem. Jdou sem.
VLADIMÍR Kdo?
ESTRAGON Nevím.
VLADIMÍR Kolik jich je?
ESTRAGON Nevím.
VLADIMÍR (triumfálnì) To je Godot! Koneènì! (Nì�nì a radostnì

obejme Estragona a políbí ho) Gogo! To je Godot! Jsme
zachránìný! Pùjdeme mu naproti! Pojï!

Táhne Estragona k portálu. Estragon se vzpírá, vyprostí se
a bì�í na opaènou stranu.

Gogo! Vra� se!

Ticho. Vladimír pokraèuje stejným smìrem, u portálu se
zastaví a zkoumá obzor. Estragon vpadne najevi�tì a utíká
k Vladimírovi.

(otoèí se) Vrátil ses!
ESTRAGON jsem zatracen.
VLADIMÍR Byls daleko?
ESTRAGON Dole pod svahem.
VLADIMÍR To �e jsme na kopci.
ESTRAGON Jsou tam taky.
VLADIMÍR Jsme obklíèený!

Estragon ztratí hlavu, vrhne se k plátnu, tvoøícímu zadní
kulisu, zamotá se do nìho a upadne.

Tam �ádnej východ není, pitomèe!

Jde k Estragonovi a pomáhá mu na nohy. Táhne ho na
rampu.

(gesto k obecenstvu) Tady není nikdo. Uteè tudy. Jdi. (Strká
ho do orchestru)
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Estragon couvá, zelený hrùzou.

Nechce�? No, to se dá pochopit. Poèkej. (Zamyslí se)
Nezbývá ne� se schovat.

ESTRAGON Kam?
VLADIMÍR Za strom.

Estragon váhá.

Dìlej! Za strom.

Estragon se bì�í schovat za strom. Vyènívá na obì strany.

Ani se nehni.

Estragon vyjde zpoza stromu.

Ten strom není vá�nì k nièemu. (Estragonovi) Nezbláznil
ses?

ESTRAGON (klidnìji) Ztratil jsem hlavu. (Zahanbenì sklopí zrak)
Promiò. U� se to nestane. (Hrdì se napøímí) Uvidí�. Øekni,
co mám dìlat.

VLADIMÍR Nedá se dìlat nic.
ESTRAGON Ty se postaví� tadyhle.

Vleèe Vladimíra k pravému portálu. Natoèí ho smìrem
k cestì, zády k jevi�ti.

Nehýbej se. A dávej majzla.

Bì�í k levému portálu. Vladimír ho pozoruje pøes rameno.
Estragon se zastaví, zkoumá obzor. Ohlédne se pøes rameno.
Dívají se jeden na druhého.

Zády k sobì, jako kdysi.

Chvíli na sebe je�tì civí, pak se otoèí a zaujmou vhodný
postoj. Dlouhé ticho.

Vidí� nìco?
VLADIMÍR (se otoèí) Co�e?
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ESTRAGON (hlasitìji) Jestli nìco vidí�.
VLADIMÍR Ne.
ESTRAGON Já taky ne.

Èíhají. Dlouhé ticho.

VLADIMÍR Jestli ses nespletl.
ESTRAGON (se otoèí) Co�e?
VLADIMÍR (hlasitìji) Jestli ses nespletl.
ESTRAGON Nekøiè tak.

Èíhají. Dlouhé ticho. Otoèí se oba souèasnì.

ESTRAGON I
V A...

VLADIMÍR K
VLADIMÍR Promiò.
ESTRAGON Jen mluv.
VLADIMÍR Ale ne, mluv ty.
ESTRAGON Ty mluv.
VLADIMÍR Pøeru�il jsem tì.
ESTRAGON Naopak, já tebe.

Vztekle se pozorují.

VLADIMÍR Nedìlej fóry.
ESTRAGON Nebuï mezek.
VLADIMÍR (stoupne hlasem) Dokonèi to.
ESTRAGON (stoupne hlasem) Ty to dokonèi.

Ticho. Postoupí jeden k druhému, zastaví se.

VLADIMÍR Ty blbèe.
ESTRAGON To je ono, budeme si nadávat.

Výmìna nadávek. Ticho.

A teï se udobøíme.
VLADIMÍR Gogo!
ESTRAGON Dando!
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VLADIMÍR Podej mi ruku!
ESTRAGON Tady!
VLADIMÍR Pojï na mou hruï!
ESTRAGON Na hruï?
VLADIMÍR (otevøe náruè) Sem!
ESTRAGON Jedem.

Obejmou se. Ticho.

VLADIMÍR Jak ten èas letí, kdy� je sranda.

Ticho.

ESTRAGON Co budem dìlat teï?
VLADIMÍR Ne� pøijde.
ESTRAGON Ne� pøijde.

Ticho.

VLADIMÍR Co takhle rozcvièku?
ESTRAGON Trochu pohybu.
VLADIMÍR Rozproudit krev.
ESTRAGON Uvolnit svaly.
VLADIMÍR Napnout svaly.
ESTRAGON Uvolnit svaly.
VLADIMÍR Zahøát se.
ESTRAGON Uklidnit.
VLADIMÍR Jde se na vìc.

Zaène poskakovat. Estragon ho napodobí.

ESTRAGON (zastaví se) U� dost. Jsem unavenej.
VLADIMÍR (zastaví se) Nejsem v tom. Zkusíme dechový cvièení.
ESTRAGON Rad�i bych nedejchal.
VLADIMÍR má� pravdu. (Pauza) Zkusím aspoò dìlat strom, kvùli

rovnováze.
ESTRAGON Strom?
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VLADIMÍR (vrávorá na jedné noze a dìlá strom. Zastaví se) Teï ty.
ESTRAGON (vrávorá na jedné noze a dìlá strom) Myslí�, �e mì

Bùh vidí?
VLADIMÍR Musí� zavøít oèi.
ESTRAGON (zavøe oèi a zavrávorá o poznání víc. Pøestane dìlat

strom a zvolá z plna hrdla, ruce nad hlavou) Bo�e, smiluj
se nade mnou!

VLADIMÍR (dotèen) A co já?
ESTRAGON Nade mnou! Nade mnou! Smilování!

Vejde Pozzo a Lucky. Pozzo mezitím oslepl Lucky s tým�
nákladem jako v prvním dìjství. Stejný provaz, ale podstatnì
krat�í, aby umo�nil slepému Pozzovi sledovat Luckyho.
Lucky má nový klobouk. Kdy� spatøí Vladimíra a Estragona,
zastaví se. Pozzo pokraèuje v cestì a narazí do Luckyho.
Vladimír a Estragon ustupují Pozzo se zachytí Luckyho,
který pod novou tíhou zakolísá.

POZZO Co je? Kdo to køièel?

Lucky pou�tí vìci z rukou, padá a strhává sebou Pozza. Oba
zùstanou nehybnì le�et mezi zavazadly.

ESTRAGON To je Godot?
VLADIMÍR Jdou jako na zavolanou.

Následován Estragonem, zamíøí k hromadì na zemi.

Koneènì posila.
POZZO (hlu�e) Pomoc.
VLADIMÍR U� jsme zaèínali ochabovat. Teï máme závìr veèera

zaji�tìný.
POZZO Pomoc!
ESTRAGON Volá o pomoc.
VLADIMÍR Nejsme u� sami. Celý veèer èekáme na noc. Èekáme na

Godota, èekáme na ... Èekáme. Celý veèer èekáme, bojujeme
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ze v�ech sil. Teï je konec. Nade�el zítøek.
POZZO Pomoc!
VLADIMÍR U� teï ubíhá èas docela jinak. Slunce zapadne, vyjde

mìsíc - a my odejdeme.
POZZO Smilování.
VLADIMÍR Chudák Pozzo.
ESTRAGON Vìdìl jsem, �e je to on.
VILADIMÍR Kdo?
ESTRAGON Godot.
VLADIMÍR Ale to není Godot.
ESTRAGON To není Godot?
VLADIMÍR To není Godot.
ESTRAGON A kdo je to?
VLADIMÍR To je Pozzo.
POZZO To jsem já! To jsem já! Pomozte mi vstát!
VLADIMÍR Nemù�e vstát.
ESTRAGON Pojï pryè.
VLADIMÍR Nemù�eme.
ESTRAGON Proè?
VLADIMÍR Èekáme na Godota.
ESTRAGON Má� pravdu.
VLADIMÍR Mo�ná �e má pro tebe kosti.
ESTRAGON Kosti?
VLADIMÍR Z kuøete. Nevzpomíná� si?
ESTRAGON To byl on?
VLADIMÍR No.
ESTRAGON Zeptej se ho.
VLADIMÍR Nepomù�em mu napøed?
ESTRAGON S èím?
VLADIMÍR Aby mohl vstát.
ESTRAGON On nemù�e vstát?
VILADIMÍR Øíká, �e chce vstát.
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ESTRAGON Tak a� vstane.
VLADIMÍR Nemù�e.
ESTRAGON Co je mu?
VLADIMÍR Nevím.

Pozzo se svíjí, sténá, bije pìstmi do zemì.

ESTRAGON Co mu napøed øíct o ty kosti? Kdy� nebude chtít, tak ho
tu necháme.

VLADIMÍR Chce� øíct, �e ho máme v hrsti.
ESTRAGON No.
VLADIMÍR Nìco jako ochota za ochotu.
ESTRAGON Jo.
VLADIMÍR To nevypadá hloupì. Ale bál bych se jednoho.
ESTRAGON Èeho?
VLADIMÍR Aby se nenamíchl Lucky. Ten by s náma vybìhl.
ESTRAGON Lucky?
VLADIMÍR Jak tì vèera zkopal.
ESTRAGON Øíkám ti, �e jich bylo deset.
VLADIMÍR Ale ne, pøedtím, ten co tì nakopl.
ESTRAGON On je tady?
VLADIMÍR Koukni támhle. (Gesto) Teï je nehybnej. Ale ka�dou

chvíli se mù�e rozzuøit.
ESTRAGON Co takhle dát mu lekci? Oba dohromady.
VLADIMÍR Chce� øíct sesypat se na nìj, dokud spí.
ESTRAGON No.
VLADIMÍR To by nebylo marný. Ale ruku na srdce, doká�eme to?

Spí vùbec? (Pauza) Lep�í bude pomoct Pozzovi, dokud o to
stojí, a spolehnout se na jeho uznalost.

ESTRAGON Ale on ...
VLADIMÍR Ztrácíme èas �vanìním. (Pauza. Ráznì) Udìlejme nìco,

dokud máme pøíle�itost. To se nestává ka�dý den, aby od
nás nìkdo nìco potøeboval. Teda ne, �e by to potøeboval
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zrovna od nás. Jiní by to zvládli taky a mo�ná líp. Volání o
pomoc, který sly�íme, je urèený spí� celému lidstvu. Ale
v tuhle chvíli a na tomhle místì jsme lidstvo my, a� se nám
to líbí nebo ne. Vyu�ijme toho, dokud je èas. Mù�eme
projednou dùstojnì reprezentovat plemeno, ve kterým jsme
se osudovì ocitli. Co ty na to? (Pauza) Je ov�em pravda, �e
kdy� tu tak stojíme a vá�íme v�ecky pro a proti, dìláme taky
èest svému údìlu. Takový tygr se vrhne na pomoc svým
bratrùm bez jediné úvahy. Anebo uteèe do nejhust�ího køoví.
Ale o to nejde. Jde o tohle: co tu vlastnì dìláme. A máme
�tìstí, nebo� známe odpovìï. Ano, v tomhle obrovském,
nesmírném zmatku je jedna vìc jasná. Èekáme, a� pøijde
Godot.

ESTRAGON To je fakt.
VLADIMÍR Nebo noc. (Pauza) Pøi�li jsme zkrátka na schùzku. Nejsme

svatí, ale jsme na schùzce. A kolik lidí tohle o sobì mù�e
øíct?

ESTRAGON Fùra.
VLADIMÍR Myslí�?
ESTRAGON Nevím.
VLADIMÍR Mo�ný to je.
POZZO Pomoc!
VLADIMÍR Jisté ov�em je, �e v takové situaci máme spoustu volného

èasu, co� nás nutí zaplòovat ho zpùsobem, který se mù�e na
první pohled zdát, jak bych to øekl, rozumný, ale na který
jsme zvyklí. Na to mi mù�e� øíct, �e jde pøedev�ím o to,
zachovat si zdravý rozum. To je hotová vìc. Ale nìkdy se
ptám sám sebe, jestli u� tak jako tak nebloudí nekoneènou
nocí a temnotou. Sleduje� mì?

ESTRAGON V�ichni se rodíme jako cvoci. Nìkterejm to zùstane.
POZZO Pomoc! Zaplatím vám!
ESTRAGON Kolik?
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POZZO Sto frankù.
ESTRAGON To je málo.
VLADIMÍR To bych netvrdil.
ESTRAGON Tobì se to zdá dost?
VLADIMÍR Myslím tvrdit, �e jsem se narodil cvok. Ale o to nejde.
POZZO Dvì stì.
VLADIMÍR Èekáme. Nudíme se. (Zvedne ruku) Ale ano, nic neøíkej,

nudím se hroznì, to je hotová vìc. Dobøe. Pak se nám nabídne
povyra�ení a co my udìláme? Málem si ho necháme ujít.
Jde se na vìc. (Zamíøí k Pozzovi, zastaví se) Za chvíli se
v�ecko rozplyne a budeme nanovo sami, sami uprostøed
samoty. (Zasní se)

POZZO Dvì stì!
VLADIMÍR U� jdem.

Pokou�í se zvednout Pozza, nedaøí se mu to, obnoví své úsilí,
klopýtá v zavazadlech, upadne, pokou�í se vstát, nedaøí se
mu to.

ESTRAGON Nejste v�ichni krapet �áhlý?
VLADIMÍR Pomoc!
ESTRAGON Já jdu pryè.
VLADIMÍR Neopou�tìj mì! Oni mì zabijou!
POZZO Kde to jsem?
VLADIMÍR Gogo!
POZZO Pomoc!
VLADIMÍR Pomoz mi!
ESTRAGON Jdu pryè.
VLADIMÍR Napøed mi pomoz. Pak pùjdeme, oba.
ESTRAGON Ruku na to?
VLADIMÍR Pøísahám!
ESTRAGON A nikdy se nevrátíme.
VL.ADIMÍR Nikdy!
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ESTRAGON Pùjdem do Ariêge.
VLADIMÍR Kam bude� chtít.
POZZO Tøi sta! Ètyøi sta!
ESTRAGON V�dycky jsem si chtìl vyrazit do Ariêge.
VLADIMÍR Vyrazí� si.
ESTRAGON Kterej z vás to tak prdí?
VLADIMÍR Pozzo.
POZZO To jsem já! To jsem já! Smilování!
ESTRAGON To je hnus.
VLADIMÍR Rychle! Podej mi ruku.
ESTRAGON Já jdu pryè. (Pauza. Hlasitìji) Jdu pryè.
VILADIMÍR Jak chce�. Koneckoncù, zvednu se taky sám. Pokou�í se

vstát, upadne) døív nebo pozdìjc.
ESTRAGON Co je ti?
VLADIMÍR Padej vocaï.
ESTRAGON Ty tady zùstane�?
VLADIMÍR Prozatím.
ESTRAGON Hele, vstaò, u�ene� si rýmu.
VLADIMÍR O mì se nestarej.
ESTRAGON Neblbni, Dando, nebuï jak malej. (Podává Vladimírovi

ruku) Vstávej.
VLADIMÍR (rychle ji uchopí) Táhni!

Estragon zatáhne, klopýtne a upadne. Dlouhé ticho.

POZZO Pomoc!
VLADIMÍR Jsme tady.
POZZO Kdo jste?
VLADIMÍR Lidé.

Ticho.

ESTRAGON Není to marný, krapet si dáchnout.
VILADIMÍR Mù�e� vstát?
ESTRAGON Nevím.
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VLADIMÍR Zkus to.
ESTRAGON Za chvíli.

Ticho.

POZZO Co se stalo?
VLADIMÍR (prudce) Zavøi klapaèku, �mejde! Buzerant! Myslí jenom

na sebe.
ESTRAGON Co kdybychom zkusili spát?
VLADIMÍR Sly�els ho? Chce vìdìt, co se stalo!
ESTRAGON Nech ho bejt. Spi.

Ticho.

POZZO Smilování! Smilování!
ESTRAGON (nadskoèí) Co? Co je?
VLADIMÍR Spal jsi?
ESTRAGON Myslím �e jo.
VLADIMÍR To ten sajrajt. Pozzo.
ESTRAGON Øekni mu, a� dr�í hubu! Nabourej mu ciferník!
VLADIMÍR (bu�í do Pozza) Má� dost? Zavøe� tu tlamu? Ksindle!

Pozzo se s výkøiky bolesti vyprostí a odplazí se o kus dál.
Èas od èasu pøed sebou za�átrá slepeckými pohyby a volá
Luckyho. Vladimír opøený o loket, ho sleduje pohledem.

Utekl.

Pozzo se zhroutí. Ticho.

Upadl.

Ticho.

ESTRAGON Co budem dìlat?
VLADIMÍR Kdybych se k nìmu mohl dostat.
ESTRAGON Nechoï pryè!
VLADIMÍR Co kdybych na nìj zavolal?
ESTRAGON To je ono. Zavolej.
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VLADIMÍR Pozzo! (Pauza) Pozzo! (Pauza) Neodpovídá.
ESTRAGON Poèkej, oba.
ESTRAGON I

V Pozzo! Pozzo!
VLADIMÍR K
VLADIMÍR Pohnul se.
ESTRAGON Ví� urèitì, �e se jmenuje Pozzo?
VLADIMÍR (s úzkostí) Pane Pozzo! Vra� se! Nic ti neudìláme!
ESTRAGON Co takhle zkusit nìjaký jiný?
VLADIMÍR Jenom aby nebyl zranìnej.
ESTRAGON To by mohla bejt psina.
VILADIMÍR Co by mohla bejt psina?
ESTRAGON Zkusit nìjaký jiný jména, jedno po druhým. Zabili bysme

èas a nakonec bychom se urèitì trefili.
VLADIMÍR Øíkám ti, �e se jmenuje Pozzo.
ESTRAGON To se uvidí. Poèkej. (Pøemý�lí) Ábele! Ábele!
POZZO Pomoc!
ESTRAGON Aha?
VLADIMÍR Pomalu mi zaèíná lízt z krku, tenhle motivek.
ESTRAGON Mo�ná �e se ten druhej jmenuje Kain. (Volá) Kaine!

Kaine!
POZZO Pomoc!
ESTRAGON Je tu celý lidstvo. (Pauza) Koukni na ten mráèek.
VLADIMÍR (vzhlédne) Kde?
ESTRAGON Támhle, pøímo nad tebou.
VLADIMÍR A co? (Pauza) Co je na nìm tak pozoruhodnýho?
ESTRAGON Pojï vymyslet nìco jinýho.
VLADIMÍR Zrovna ti to chci navrhnout.
ESTRAGON Ale co?
VLADIMÍR To je to.

Ticho.

ESTRAGON Co kdybysme vstali?
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VLADIMÍR Mù�eme to zkusit.

Vstanou.

ESTRAGON Není to tak tì�ký.
VLADIMÍR Staèí jenom chtít.
ESTRAGON A co teï?
POZZO Pomoc?
ESTRAGON Pojï pryè.
VLADIMÍR Nemù�eme.
ESTRAGON Proè?
VLADIMIR Èekáme na Godota.
ESTRAGON Má� pravdu. (Pauza) Co budem dìlat?
POZZO Pomoc!
VLADIMÍR Co kdybychom mu pomohli?
ESTRAGON Jak?
VLADIMÍR Chce vstát.
ESTRAGON A co?
VLADIMÍR Chce, abychom mu pomohli.
ESTRAGON Tak mu pomù�em, no. Na co èekáme?

Pomù�ou Pozzovi vstát, odstoupí. Pozzo upadne.

VLADIMÍR Musíme ho podepøít.

Tá� hra. Pozzo zùstane stát, dr�í se Vladimíra a Estragona
kolem krku.

Musí si napøed zvyknout. (Pozzovi) Jak je vám?
POZZO Kdo jste?
VLADIMÍR Vy nás nepoznáváte?
POZZO Jsem slepý.

Ticho.

ESTRAGON Mo�ná �e vidí do budoucnosti.
VLADIMÍR (Pozzovi) Odkdy?
POZZO Míval jsem velmi dobrý zrak ... A vy, vy jste pøátelé?
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ESTRAGON (hluènì se smìje) Ptá se, jestli jsme pøátelé!
VLADIMÍR Myslí jeho pøátelé.
ESTRAGON A jsme?
VLADIMÍR Pomohli jsme mu.
ESTRAGON Jasnì! Copak bysme mu pomáhali, kdybychom nebyli

pøátelé?
VLADIMÍR Mo�ná.
ESTRAGON To je tutovka.
VLADIMÍR Zbyteèné se pøít.
POZZO Vy nejste lupièi?
ESTRAGON Lupièi! Vypadáme snad jako lupièi?
VLADIMÍR V�dy� je slepý.
ESTRAGON A jo. To je fakt. (Pauza) Aspoò to tvrdí.
POZZO Nenechávejte mì tu.
VLADIMÍR To nepøipadá v úvahu.
ESTRAGON Zatím.
POZZO Kolik je hodin?
ESTRAGON (zkoumá nebe) Takovejch ...
VLADIMÍR Sedm? Osm?
ESTRAGON Zále�í na sezónì.
POZZO Je veèeøe?

Ticho. Vladimír a Estragon pozorují západ slunce.

ESTRAGON Jako by stoupalo.
VLADIMÍR To není mo�ný.
ESTRAGON Co kdy� svítá?
VLADIMÍR Neblázni. Tam je západ.
ESTRAGON Co ty o tom ví�?
POZZO (s úzkostí) Je veèer?
VLADIMÍR Ostatnì se ani nehlo.
ESTRAGON Øíkám ti, �e stoupá.
POZZO Proè neodpovídáte?
ESTRAGON Proto�e vám nechcem øíct nìjakou koninu.
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VLADIMÍR (povzbudivì) Je veèer, pane, je urèitì veèer. Kamarád
tady se mì pokou�í zviklat a musím pøiznat, �e jsem trochu
zaváhal. Ale nepro�il jsem zbyteènì celý ten dlouhý den a
mù�u vás ubezpeèit, �e jeho èas se nachýlil. (Pauza) Jak se
cítíte?

ESTRAGON Jak dlouho ho budem takhle dr�et?

Oba ho napùl pustí, Pozzo se zaène kácet. Zachytí ho.

Nejsme �ádný atlanti.
VLADIMÍR Øíkal jste, �e jste míval moc dobrý zrak?
POZZO Ano. Velmi dobrý zrak.

Ticho.

ESTRAGON (podrá�dìnì) Tak pokraèujte!
VLADIMÍR Nech ho. Nevidí�, �e vzpomíná na své �tìstí? (Pauza)

Memoria praeteritorum bonorum - musí to být trapný.
POZZO Ach ano, velmi dobrý.
VLADIMÍR A to se vám stalo znièehonic?
POZZO Velmi dobrý.
VLADIMÍR Ptal jsem se, jestli se vám to stalo znièehonic.
POZZO Jednoho dne jsem se probudil slepý jako osud. (Pauza) Obèas

si øíkám, zdali je�tì nespím.
VLADIMÍR Kdy?
POZZO Nevím.
VLADIMÍR Ale ne døív ne� vèera?
POZZO Neptejte se mì. Slepci nevnímají èas. (Pauza) Nevìdí, co

pojem èasu znamená.
VLADIMÍR Vida. Myslel bych, �e je to naopak.
ESTRAGON Já jdu pryè.
POZZO Kde to jsme?
VLADIMÍR Nevím.
POZZO Nejsme na místì zvaném Na prknì?
VLADIMÍR Neznám.
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POZZO Jak to tu vypadá?
VLADIMÍR (rozhlédne se) To se nedá popsat. Nièemu se to nepodobá.

Nic tu není. Je tu strom.
POZZO Tak to není Na prknì.
ESTRAGON (prohýbaje se pod tíhou tìla) A tys mluvil o povyra�ení.
POZZO Kde je mùj sluha?
VLADIMÍR Je tady.
POZZO Proè neodpovídá, kdy� ho volám?
VLADIMÍR Nevím. Vypadá, �e spí. Mo�ná je mrtvý.
POZZO Co se vlastnì stalo?
VLADIMÍR Upadli jste. Oba.
POZZO Jdìte se podívat, jestli není ranìn.
VLADIMÍR Nemù�eme vás pustit.
POZZO Staèí, kdy� pùjde jeden.
VLADIMÍR (Estragonovi) Jdi se podívat.
POZZO Ano, a� jde vá� pøítel. Hroznì páchne. (Pauza) Na co èeká?
VLADIMÍR Na co èeká�?
ESTRAGON Na Godota.
VLADIMÍR A co má udìlat?
POZZO Napøed a� zatáhne za provaz, pøirozenì tak, aby ho neu�krtil.

Obvykle to staèí. Pokud ne, a� ho nìkolikrát kopne do
pohlaví a do oblièeje.

VLADIMÍR Vidí�, není se èeho bát. A navrch má� mo�nost dát mu
nakládaèku.

ESTRAGON A kdy� se bude bránit?
POZZO Nikdy se nebrání.
VLADIMÍR Pøijdu ti na pomoc.
ESTRAGON Nepou�tìj mì z oèí. (Zamíøí k Luckymu)
VLADIMÍR Koukni se napøed, jestli je �ivý. Nemá cenu do nìj øezat,

jestli je mrtvej.
ESTRAGON (nakloní se k Luckymu) Dejchá.
VLADIMÍR Tak spus�.
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V náhlém záchvatu zuøivosti zaène Estragon øvát a zahrne
Luckyho kopanci. Vzápìtí se v�ak uhodí do nohy a s náøkem
se odbelhá. Lucky se probere k vìdomí.

ESTRAGON (na jedné noze) Doprdele!
POZZO Co se stalo?
VLADIMÍR Kamarád se pra�til.
POZZO A Lucky?
VLADIMÍR Tak�e je to on?
POZZO Co�e?
VLADIMÍR Je to Lucky.
POZZO Nerozumím vám.
VLADIMÍR A vy jste Pozzo.
POZZO Zajisté, �e jsem Pozzo.
VLADIMÍR Ti samí jako vèera?
POZZO Jako vèera?
VLADIMÍR Vidìli jsme se vèera. Nevzpomínáte si?
POZZO Nevzpomínám si, �e bych vèera nìkoho potkal. Zítra si ov�em

nevzpomenu, �e jsem nìkoho potkal dnes. Nepoèítejte s tím,
�e vás budu informovat. A dost u� o tom.Vstávat!

VLADIMÍR Vedl jste ho na trh do Saint-Sauveur. Mluvil jste s námi.
On tancoval. A myslel. A vy jste vidìl.

POZZO trváte-li na tom. Pus�te mì, prosím.

Vladimír odstoupí.

Vstávat!

Lucky vstává, sbírá zavazadla.

VLADIMÍR U� vstává.
POZZO Dobøe dìlá.
VLADIMÍR Kam máte namíøeno?
POZZO O podobné vìci se nestarám.
VLADIMÍR Hroznì jste se zmìnil.

Lucky, obtí�ený zavazadly, se postaví pøed Pozza.



- 95 -

POZZO Biè!

Lucky odlo�í zavazadla, hledá biè, najde ho, podá Pozzovi,
uchopí zavazadla.

Provaz!

Lucky odlo�í zavazadla, vlo�í Pozzovi do dlanì provaz,
uchopí zavazadla.

VLADIMÍR Co je v tom kufru?
POZZO Písek. (�kubne provazem) Kupøedu!

Lucky se pohne, Pozzo jej následuje.

VLADIMÍR Nechoïte je�tì.
POZZO (zastaví se) Odcházím.
VLADIMÍR Co dìláte, kdy� upadnete a nablízku nikdo není?
POZZO Èekáme, dokud nemù�eme vstát. Pak pokraèujeme v cestì.
VLADIMÍR Øeknìte mu, a� zazpívá. Ne� odejdete.
POZZO Komu?
VLADIMÍR Luckymu.
POZZO Zazpívá?
VLADIMÍR Nebo aby myslel. Nebo recitoval.
POZZO V�dy� je nìmý.
VLADIMÍR Nìmý?
POZZO Samozøejmì. Nemù�e ani sténat.
VLADIMÍR Nìmý! Odkdy?
POZZO (vztekle) Poøád je�tì nemáte dost svých stupidních otázek?

To je k zbláznìní! Kdy! Kdy! Jednoho dne, to vám nestaèí?
Jednoho dne, který se neli�il od jiných, onìmìl, jednoho
dne jsem oslepl, jednoho dne ohluchneme, jednoho dne jsme
se narodili, jednoho dne zemøeme, jednoho tého� dne, v té�e
chvíli, to vám nestaèí? (Soustøedìnì) Rodí obkroèmo nad
hrobem, na okam�ik zazáøí den a nanovo je noc. (�kubne
provazem) Kupøedu!
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Lucky a Pozzo odcházejí. Vladimír je sleduje a� na okraj
jevi�tì, dívá se za nimi. Hluk pádu, zdùraznìný Vladimírovou
mimikou. Ticho. Vladimír zamíøí k spícímu Estragonovi,
chvíli ho pozoruje. Nato ho vzbudí.

ESTRAGON (po nìkolika vydì�ených pohybech a nesouvislých
slovech) Proè mì nikdy nenechá� spát?

VLADIMÍR Cítil jsem se osamìlý.
ESTRAGON Zdálo se mi, �e jsem ��astný.
VLADIMÍR Zabils èas.
ESTRAGON Zdálo se mi, �e ...
VLADIMÍR Mlè! (Pauza) Zajímalo by mì, jestli je opravdu slepý.
ESTRAGON Kdo?
VLADIMÍR Tvrdil by opravdový slepec, �e nevnímá èas?
ESTRAGON Kdo?
VLADIMÍR Pozzo.
ESTRAGON On je slepej?
VLADIMÍR Øíkal to.
ESTRAGON No a?
VLADIMÍR No a mnì se zdálo, �e nás vidí.
ESTRAGON Co se zdá, je sen. (Pauza) Pojï pryè. Nemù�eme. Má�

pravdu. (Pauza) Jse� si jistej, �e to nebyl on?
VLADIMÍR Kdo?
ESTRAGON Godot.
VLADIMÍR Ale kdo?
ESTRAGON Pozzo.
VLADIMÍR Jasnì �e ne! (Pauza) Urèitì ne.
ESTRAGON Pøece jenom vstanu. (Namáhavì se zvedá) Au!
VLADIMÍR U� nevím, co si mám myslet.
ESTRAGON Sakra nohy. (Sedne si, pokou�í se zout boty) Pomo�

mi!
VLADIMÍR Spal jsem snad, zatímco jiní trpìli? Spím snad teï? Co

øeknu zítra, a� si budu myslet, �e jsem se probudil, o tomhle
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dni? �e jsem tu se svým pøítelem Estragonem èekal a� do
setmìní na Godota? �e pøi�el Pozzo se svým nosièem a
mluvil s námi? Nejspí�. Ale co na tom v�em bude pravdy?

Estragon se po marném boji s botami stoèí do klubíèka a
usne. Vladimír ho pozoruje.

Ten nebude vìdìt nic. Bude mi vyprávìt, jak ho zmlátili, a
já mu dám mrkev. (Pauza) Obkroèmo nad hrobem. Na dnì
jámy hrobník zasnìnì pøilo�í kle�tì. Máme èas stárnout.
Vzduch je plný na�eho køiku. (Naslouchá) Ale zvyk je mocné
dusítko. (Dívá se na Estragona) Na mì se taky nìkdo dívá a
øíká si, spí a neví o tom. (Pauza) U� nemù�u dál. (Pauza) Co
jsem to øekl?

Vzru�enì pøechází sem tam, zastaví se u levého portálu a
hledí do dálky. Zprava vejde Chlapec ze vèerej�ka. Zastaví
se. Ticho.

CHLAPEC Pane ...

Vladimír se otoèí.

Pan Albert?
VLADIMÍR Tak znovu. (Pauza) Nepoznává� mì?
CHLAPEC Ne, pane.
VLADIMÍR Byls tu vèera?
CHLAPEC Ne, pane.
VLADIMÍR Dneska jsi tu poprvé.
CHLAPEC Ano, pane.

Ticho.

VLADIMÍR Jde� od pana Godota.
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Dnes veèer nepøijde.
CHLAPEC Ne, pane.
VLADIMÍR Ale pøijde zítra.
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CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Urèitì.
CHLAPEC Ano, pane.

Ticho.

VLADIMÍR Jestlipaks nìkoho potkal?
CHLAPEC Ne, pane.
VLADIMÍR Dva ... (Váhá) ... dva lidi.
CHLAPEC Nevidìl jsem nikoho, pane.

Ticho.

VLADIMÍR Co dìlá pan Godot? (Pauza) Sly�í�?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Co dìlá?
CHLAPEC Nic nedìlá, pane.

Ticho.

VLADIMÍR Jak se daøí bratrovi?
CHLAPEC Je nemocný, pane.
VLADIMÍR Mo�ná to byl on, vèera.
CHLAPEC Nevím, pane.

Ticho.

VLADIMÍR Nosí pan Godot vousy?
CHLAPEC Ano, pane.
VLADIMÍR Svìtlé, nebo ... (Váhá) ... èerné?
CHLAPEC (váhá) Myslím, �e bílé, pane.

Ticho.

VLADIMÍR Slitování.

Ticho.

CHLAPEC Co mám vyøídit panu Godotovi, pane?
VLADIMÍR Øekni mu ... (Odmlèí se) Øekni mu, �es mì vidìl a �e ...

(Pøemý�lí) ... �es mì vidìl.
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Ticho. Vladimír postoupí k Chlapci. Chlapec krok za krokem
ustupuje. Vladimír se zastaví. Chlapec se zastaví.

Øekni, ví� urèitì, �e mì vidí�? Neøekne� mi zítra, �es mì
nikdy nevidìl?

Ticho. Vladimír náhle skoèí smìrem k Chlapci; ten vèas
zareaguje a úprkem zmizí. Ticho. Slunce zapadne, vychází
mìsíc. Vladimír zùstává bez hnutí Estragon se probudí, zuje
boty, vezme je do rukou, vstane a odnese je na okraj rampy.
Zamíøí k Vladimírovi a chvíli jej pozoruje.

ESTRAGON Co je ti?
VLADIMÍR Nic.
ESTRAGON Jdu pryè.
VLADIMÍR Já taky.

Ticho.

ESTRAGON Spal jsem dlouho?
VLADIMÍR Nevím.

Ticho.

ESTRAGON Kam pùjdem?
VLADIMÍR Ne moc daleko.
ESTRAGON Proè ne? Proè nejít nìkam daleko, daleko odtud?
VLADIMÍR Nemù�eme.
ESTRAGON Proè ne?
VLADIMÍR Musíme být zítra zpátky.
ESTRAGON Proè?
VLADIMÍR Èekat na Godota.
ESTRAGON má� pravdu. (Pauza) Nepøi�el?
VLADIMÍR Ne.
ESTRAGON Teï u� je moc pozdì.
VLADIMÍR Ano. Je noc.
ESTRAGON A co kdybychom to nechali plavat? (Pauza) Co
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kdybychom to nechali plavat?
VLADIMÍR Potrestal by nás. (Pauza. Dívá se na strom) Jenom strom

�ije.
ESTRAGON (dívá se na strom) Co je to?
VLADIMÍR Strom.
ESTRAGON Ale co za strom?
VLADIMÍR Nevím. Vrba.
ESTRAGON Pojï sem. (Vleèe Vladimíra ke stromu)

Ticho.

Co se takhle obìsit?
VLADIMÍR Na èem?
ESTRAGON Nemá� kousek provazu?
VLADIMÍR Ne.
ESTRAGON Tak�e je to v tahu.
VLADIMÍR Pojï pryè.
ESTRAGON Poèkej, pásek.
VLADIMÍR Ten je moc krátkej.
ESTRAGON Zatáhne� mì za nohy.
VLADIMÍR A kdo zatáhne mì?
ESTRAGON To je fakt.
VLADIMÍR Poèkej, uka�.

Estragon odvá�e provaz, který má místo pásku. Pøíli� volné
kalhoty spadnou ke kotníkùm. Zkoumají provaz.

No, mo�ná by to �lo. Ale udr�í nás?
ESTRAGON To se pozná. Chy� to.

Ka�dý uchopí provaz za jeden konec a táhnou. Provaz se
pøetrhne. Zavrávorají, málem upadnou.

VLADIMÍR Není k nièemu.

Ticho.

ESTRAGON Øíká�, �e musíme bejt zítra zpátky?
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VLADIMÍR Jo.
ESTRAGON Vemem poøádnej provaz.
VLADIMÍR Snad.

Ticho.

ESTRAGON Dando.
VLADIMÍR Jo.
ESTRAGON Já u� takhle nemù�u.
VLADIMÍR Ano. To se øíkává.
ESTRAGON Co kdybysme �li od sebe? Mo�ná by to bylo lep�í.
VLADIMÍR Zítra se obìsíme. (Pauza) Leda�e by pøi�el Godot.
ESTRAGON A kdy� pøijde?
VLADIMÍR Budeme spaseni. (Sundá Luckyho - svùj - klobouk,

nahlédne dovnitø , za�átrá v nìm rukou, zatøese jím, nasadí
si ho)

ESTRAGON Tak jdem?
VLADIMÍR Natáhni si kalhoty.
ESTRAGON Co�e?
VLADIMÍR Kalhoty.
ESTRAGON Proè bych si mìl stahovat kalhoty?
VLADIMÍR Natáhni si kalhoty.
ESTRAGON A jo. (Natáhne si kalhoty)

Ticho.

VLADIMÍR Tak jdem?
ESTRAGON Jdem.

Nehýbají se.

Opona
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