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          EXT. OSTROV V KASPICKÉM MOŘI - NOC 

 

Spíše ubohý výběžek topící se ve vysokých vlnách a… Tam je loď! 

MARIA, drobná bruneta středního věku s doširoka otevřenýma 

modrýma očima, balancuje na loďce a snaží se mluvit do 

mikrofonu.       

 

                              MARIA 

                    Vážení diváci… jmenuji se Maria… 

                    Daughterová. Dnes je den mrtvých  

                    a pro tento malý ostrůvek v Kaspickém 

                    moři to platí dvojnásob- 

 

Oblohu prořezává hřmotný blesk a ostrov mizí pod hladinou. 

Maria si přehazuje mikrofon do druhé ruky. 

      

  MARIA (CONT'D) 

                    Potopil se. A pouze hrstka přeživších  

   domorodců utekla, aby hledala 

                    svoje štěstí ve Spojených státech. 

 

Maria odhaluje, že pozadí je pouhým plátnem s projekcí mořské 

bouře. Na plátně nyní vyvstane fotografie Andyho Kaufmana. 

 

                              MARIA (CONT'D) 

                    Věříme, že Andy Kaufman, komik mystifikátor, 

   který údajně zemřel před 35 lety 

   na rakovinu plic, byl mezi nimi. 

    (nadechuje se) 

   Tohle není další podvod. Tohle je skutečný 

   příběh o jeho návratu zpátky. 

  

          Rozeznívají se dramatické konga bubny. Nahrávka končí.                    

 

          INT. MARIIN OBÝVACÍ POKOJ - NOC 

 

          Maria se krčí na krajíčku židle a s napětím očekává, jak ji 

          zhodnotí na gauči rozvalený TONY CLIFTON, stařec s nadváhou 

          drbající se v prošedivělé bradce. 

  

                              TONY CLIFTON 

                    Hele, Mario, vždycky se můžeš 

                    vrátit k práci na klinice. 

                    Showbyznys holt není pro každého. 

                    Soutěž mladých talentů je sotva za 

                    pár týdnů a tohle… Upřímně. Není  

                    tahle sračka morbidní dokonce i pro 

   naši cílovku?  

 

          Maria opatrně oponuje: 

 

                              MARIA 

                    Ale vždyť… ty jsi, Tony, sám říkal, že 

         věříš tomu, že tam někde venku žije. 

                    A jeho smrt je jen vrcholný podvrh.  

   Velká iluze. 
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          Tony si nasazuje tmavé brýle a rozkašle se smíchy, pak se ale   

     zarazí, když si všimne ultrarealistické silikonové masky Andyho 

Kaufmana visící na stěně. Tony masku chvíli porovnává 

s Mariinou uplakanou tváří a pak pohodí hlavou. 

 

                              TONY CLIFTON (CONT'D) 

                    Mario, musíš si uvědomit, že tě 

                    má Tony moc rád. Proto ti musí  

      říct pravdu.  

   

     Maria se narovná na židli. 

 

       TONY CLIFTON (CONT'D) 

                    Musíš už na Andyho zapomenout a začít  

   produkovat vlastní originální materiál. 

   Vždyť se na sebe podívej, tvůj život  

   stojí za hovno. Manžel tě opustil a tvůj 

   synek je zamčený v blázinci. To vše 

   jenom kvůli dávno mrtvému muži. Nemysli si, 

   že jsi jediná, komu Andy chybí. 

 

          Maria sedí v šoku. Zatímco Tony pomalu přechází ke dveřím,  

          Maria se odváží k poslednímu protiútoku: 

 

                              MARIA (CONT'D) 

                    Tony? 

 

     Tony se posměšně otáčí. 

 

                              MARIA (CONT'D) 

                    Přála bych si, Tony, aby se Andy 

                    vrátil a převrátil ten tvůj 

                    showbyznys naruby. 

 

                              TONY CLIFTON (CONT'D) 

                    Když o tom mluvíš, Mario, dobrák 

                    Tony tě zve zítra na svoje velké 

                    číslo. Přijdeš na jiné myšlenky, ok? 

 

          Maria rezignovaně přikyvuje. To Tonymu na usmíření stačí, 

          opouští pokoj v saku lososové barvy. 

 

Osamocená Maria hází do krbu bankovky srolované v tlustém 

prstenu, které nechal Tony ležet na římse, a zamyká se. 

 

          Před spaním se Maria modlí pod sbírkou fotografií a článků  

          o Andy Kaufmanovi, které si Tony předtím nevšiml a která 

          vyplňuje jako tapeta strop pokoje. 

 

          E/I IMPROV CLUB - NYC - NOC 

 

          Před newyorkským klubem Improv se tlačí ZÁSTUPY LIDÍ, nad 

          nimiž svítí neonový nápis: "The New Tony Clifton Show". 

 

          Za stolem uvnitř už sedí Maria v koktejlových šatech  

          a objednává si drink, když upoutá její pozornost skupinka 

          divošsky oděných ČERNOCHŮ. V nosech mají zapíchnuté kroužky  

          a uličkou klubu protahují velkou rezavou popelnici.  
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                              CHLAPEC UVADĚČ 

                    Upozornění pro Vás! Maestro Tony Clifton 

       se dostaví s drobným zpožděním! Dopravní  

   zácpa, to víte… 

 

          Ulička se mezitím uvolnila. Maria polkne drink. 

 

          K Mariinu překvapení se popelnice objevuje na pódiu. DIVÁCI 

          v publiku si šuškají, co si pro ně Tony Clifton přichystal 

          tentokrát. Z popelnice se najednou ozve ten nejnevinnější hlas: 

 

                              POPELNICE 

                    Neviděli jste někdo můj ostrov? 

                    Potopil se mi. 

 

          Víko popelnice se pomalu vyklápí a vylézá drobný vyzáblý 

          MUŽÍČEK, potrhané lososové sako Tonyho Cliftona mu visí na 

          chlupaté hrudi; skenuje diváky mílovým pohledem, jako by 

          někoho hledal. Diváci se navzájem ohromeně ujišťují, starší 

     žena dokonce vykřikne: „To je přece Andy Kaufman! On žije!“ 

 

          Andyho ruce se nervózně houpou po stranách, jak klade 

          pečlivě volená slova: 

 

                              ANDY KAUFMAN 

                    Já jsem starý Tony Clifton. Už jsem 

                    mimo hru. Vrátil jsem se jenom, 

                    abych našel lásku svého dětství. 

 

          Marii se tají dech, odstupuje od stolu o krok vzad. Někdo 

          jí zezadu tiskne zápěstí, je to Tony Clifton. Stejně jako 

          Maria, i on zaraženě stojí a nic neříká. 

 

                              ANDY KAUFMAN 

                    Věřím, že spolu v klidu dožijeme. 

                    Styděl jsem se na ni dříve 

                    promluvit a teď už jsme oba 

                    dospělí, chápete? Takžee… 

       Pokud jsi na mě doteď myslela, 

                    až tohle uslyší, budeš vědět. 

 

          Andy čeká odpověď. Když se nikdo neozývá, krčí rameny  

          a zalézá si zpátky do popelnice, kterou černoši odnáší do 

          zákulisí. Teprve teď diváci procitají a desítky REPORTÉRŮ se 

          hrnou s foťáky vpřed.  

 

          Tony Clifton vychází na pódium a snaží se show zachránit.  

 

                              TONY CLIFTON 

                    Snad byste si, vy tupci, nemysleli, 

                    že Tony začal držet dietu! Ha! Tony 

                    Clifton je jen jeden. A teď, když 

                    jsme konečně odstranili technické 

                    potíže, by vám rád zazpíval – 

 

          Ve vzniklém zmatku Tonyho málokdo poslouchá a chlapec uvaděč 

          vrací jednotlivcům vstupné.  
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          INT. EARLY MORNING SHOW - NYC - BACKSTAGE - DEN 

 

          Světla v zákulisí Ranní show se rozsvěcují. DAVID 

          LETTERMAN si potichu prochází karty scénáře. 

 

          Andy se bezprizorně potuluje mezi kamerami a reflektory.     

          Všechno zkouší, všechno ho fascinuje. Pak se ale Andy zastavuje  

          u něčeho neobvyklého. 

 

          Deset kroků od něj se za obloukovou lampou schovává Maria. 

          Andy se nejprve ohlíží za sebe, aby se přesvědčil. Maria 

          doopravdy kouká na něj. Opětuje jí její úsměv a mírumilovným 

          pokynutím naznačuje „ano.“ Maria už nestíhá pochopit, co tím 

          Andy myslel, ozývá se gong a Andy svorně kráčí před oponu. 

 

          STUDIO 

 

          Andy sklízí u publika smíšené reakce od pištění a vřískotu až 

          po bučení. Andymu je to však očividně jedno; jediné, co ho 

          zajímá, je totiž miska mléka a sušenek na Lettermanově stole, 

          do které boří obličej a s hlasitým mlaskáním nasává její obsah. 

 

          Davidu Lettermanovi naskakují na čele kapičky potu. 

 

                              DAVID LETTERMAN 

                    Ehm… Andy si vyžádal speciální 

                    almužnu za dnešní vystoupení. Nevím 

                    ale, zda si to, ty kluku, 

                    zasloužíš, když jsi ještě nic 

                    nepředvedl. Pojďme se zatím 

                    podívat, co o tvém nečekaném  

                    návratu soudí tvoji nejbližší. 

 

          REPORTÁŽNÍ MONTÁŽ 

 

          BÝVALÁ PŘÍTELKYNĚ 

 

          s bílými vlasy, zachumlaná v kožichu. 

 

                              LYNNE MARGULIES 

                    Já svého Andyho pohřbila před lety, 

                    a tak si ho přeji uchovat ve vzpomínce. 

                    Opravdový Andy by strávil celý ten  

                    čas se svojí rodinou a ne mimo ni. 

  

          KOMIKŮV BRATR 

 

          plešatý pán se stejnýma modrýma očima mává papíry  

          s nepřehlednými daty. 

 

                              MICHAEL KAUFMAN 

                    Já čekám, až jak dopadnou testy 

                    DNA, planých poplachů s podobnými 

                    šašky, co se za něj vydávali, už za 

                    ty roky bylo dost. 
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          FILMOVÝ PROTAGONISTA MUŽE NA MĚSÍCI 

 

          se směje přes vrásky. 

 

                              JIM CARREY 

                    Andy, dodnes jsi pro mě inspirací.  

                    Jdi do toho a ukaž jim, baby! 

                    Ne, že toho necháš kvůli ženské. 

 

          ANDYHO BÝVALÝ PSYCHIATR DR. ZMUDEE 

 

          v bílém plášti se znepokojeným výrazem kouká skrz tlusté 

          brýle. 

 

                              DR. ZMUDEE 

                    Člověk jako Andy, takzvaná has-been 

                    celebrita, se bude těžko vyrovnávat 

                    s novou konkurencí Tonyho Cliftona  

                    a občas bude trpět pocitem, že už  

                    na to jeho popularita nestačí, a že by 

                    měl pověsit svou kariéru na hřebík. Osobně  

                    panu Kaufmanovi nabízím odbornou 

                    terapii zázračným elixírem na 

                    své soukromé klinice. Vyřiďte mu to. 

                     

          ZPÁTKY VE STUDIU 

 

          sedí samotný Letterman, Andy zmizel i s miskou někde  

          v zákulisí. 

 

                              DAVID LETTERMAN 

                    Omlouvám se, vážení diváci, ale 

                    Andy nás opustil v momentě, kdy 

                    uslyšel zmínku o velkém Tony 

                    Cliftonovi, a mně je velkou ctí 

                    přivítat ho mezi námi jako dalšího 

                    hosta. 

 

          Tonyho Cliftona vítají diváci ovacemi vestoje. Když se 

          trochu zklidní, otírá si Letterman kapky z čela a obrací se  

          k Tonymu. 

                              DAVID LETTERMAN 

                    Tony, nemůžu se nezeptat: co si 

                    myslíte o dnešním neobvyklém 

                    chování vašeho někdejšího kamaráda 

                    a kolegy? 

 

          Tony odpovídá vtipem: 

 

                              TONY CLIFTON 

                    Hádám, že Andy teď dává přednost 

                    svým imaginárním kámošům. 
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          Do studia znenadání zpoza opony vstupuje Maria. Štáb  

          a diváci jí věnují tázavý pohled. Maria stojí poprvé před 

          tolika lidmi a v ruce se jí třese vysílačka, ze které se 

          ozývají Andyho nadávky, a ona je tlumočí: 

  

                              MARIA 

                    Muž před vámi není Tony Clifton. Je 

                    to podvodník! 

 

          Výbuch smíchu. 

 

          Maria se nenechává zlomit a pokračuje: 

 

                               MARIA 

                    Tohleto je převlečený Dr. Zmudee, 

                    nenasytné prase, které mělo tu 

                    drzost vyprodukovat dementní film 

                    Muž na měsíci, jenž úplně převrací 

                    události z mého života, aby pak vydal 

                    další dvě knihy, v nichž porušil 

                    daný slib a prozradil plán mojí 

                    falešné smrti, a sám se zaobalil 

                    penězi.  

 

     Letterman si nervózně odkašlává. 

 

        MARIA 

                    Právě teď se před vámi zase 

                    promenáduje v mém vlastním kostýmu 

                    Tonyho Cliftona. Vsadím se, že já, 

                    Maria Daughterová, jsem se stala 

                    jeho další obětí. 

 

          Marii dochází, co vlastně říká, a odhazuje vysílačku. Tony 

          využívá odmlky pro očištění své dobré pověsti: 

 

                              TONY CLIFTON 

                    Andy všechno vidí zkresleně. Kdo 

                    zařídil, že David Letterman doslova 

                    vstal z mrtvých a obnovil tuhle 

                    starou dobrou live show? 

 

          Hlasitý potlesk. 

 

          Letterman Tonymu diplomaticky přitakává, aby uklidnil 

          napjatou situaci: 

 

                              DAVID LETTERMAN 

                    Je vidět, že i staří pánové se 

                    mohou někdy pohádat jako malé děti. 

                    Velký Tony nejspíš musí nechat 

                    malého Andyho, aby se teď zkusil na 

                    chvíli protloukat sám, bez 

                    udržovatele svého odkazu. 

 

          Tony mrká jízlivě po Marii. 

 

                              TONY CLIFTON 
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                    Možná si vystačí namísto Tonyho  

                    s novou partnerkou, kterou si už 

                    zřejmě našel. 

 

          Letterman decentně uzavírá show slovy: 

 

                              DAVID LETTERMAN 

                    Každopádně mu přejme hodně štěstí  

                    v jeho návratu, pokud se to dá takhle 

                    nazvat. Dobré ráno všem! 

 

          BACKSTAGE 

 

          Andy třese v zákulisí Mariinou rukou. 

 

                              ANDY KAUFMAN 

                    Skvělá show, slečno, jak že se to 

                    vlastně jmenujete? 

 

          Maria je stále v šoku a neví co říct. 

 

                              MARIA 

                    Já jsem... nejsem. 

 

          Andy se zamýšlí. 

 

                              ANDY KAUFMAN 

                    Zajímavé, já taky ne. Připomínáte 

                    mi jednu moji známou z minulosti. 

                    Až na to, že věděla, kde je její 

                    místo. Nikdy by se nebavila  

                    s takovým -- 

 

          Maria a Andy si naráz všímají Tonyho rozbíhajícího se  

          s napřaženýma rukama připravenýma Andyho zaškrtit. 

 

                              ANDY KAUFMAN 

                         (zkracuje hovor) 

                    -- Škoda, že mě už nemůžete  

                    navštívit v mé komnatě. Možná příště. 

 

          Andy pro svoje vlastní dobro vyklízí pole. 

 

          Maria zastupuje Tonymu cestu a dotýká se jeho ramene, když  

     Tony z plna hrdla řve a vytahuje si flašku. 

           

                              TONY CLIFTON 

                    Dej ty pracky pryč z Tonyho! Máš 

                    padáka a nemysli si, že ti teď Andy 

                    nahradí tvýho kluka akorát tím, že 

                    vypadá jako von! 

 

          Maria dává na odchodnou Tonymu facku, až se svalí. Tonymu 

          přiskakuje na pomoc Letterman a pucuje mu lososové sako. 
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       DAVID LETTERMAN 

                    Co to proboha bylo, Tony? Ty tu 

                    holku znáš? 

 

          Tony Clifton se otřepává a sedá si. 

 

                              TONY CLIFTON 

      (lokne si z flašky) 

                    Nemám tucha, ale mám takový dojem, 

                    že to teď Tonymu zvýší návštěvnost. 

 

          EXT. NEWYORKSKÉ ULICE – DEN 

  

          Maria pronásleduje Andyho, který přidává do kroku. Občas se 

          za Andym někdo z hlučných KOLEMJDOUCÍCH ohlíží nebo si ho 

          fotí na mobil (vzpomínají si, že ho někde už viděli). 

 

          Maria Andymu sotva stačí, vráží do lidí, kteří ji provází 

          jedovatými poznámkami. Andyho před ní navíc záhy střídá jiný 

          Andy, stejně oblečený mužíček, co zahýbá do temnější a užší 

          ulice, zatímco ten první pokračuje po bulváru. 

 

          Maria chvíli rozvažuje, pak volí temnější uličku. 

 

          Na jejím konci ale čeká nepříjemné překvapení. Skupinka 

    domorodých černochů zatarasuje Marii cestu k nádvoří. Maria      

    unaveně oddechuje. 

           

 

                              MARIA 

                    Ach, táto... 

 

          Maria zkouší ještě vyskočit, aby alespoň přes široká       

          ramena spatřila Andyho, ale stojí tam pouze opuštěná popelnice. 

 

          MONTÁŽ TONYHO NOČNÍCH VYSTOUPENÍ 

 

          ZAKOUŘENÝ KABARET 

 

          Tony Clifton recituje na pódiu do mikrofonu svůj text. 

 

                              TONY CLIFTON 

                    Dead, mad, fat, sad! 

 

          Mezi diváky chodí černoši a rozdávají jim proti jejich vůli 

          kapesníky. Ozve se zapraskání. Na Tonyho padá opona a na 

          jeho místo přiskakuje Andy. 

 

                              ANDY KAUFMAN 

                    Ne, ne, nemusíte plakat… Vrátil 

                    jsem se jenom, abych… získal zpět 

                    svou slávu. 

  

          Lidi v sále se bouří a dožadují se, aby zmizel, ale on se na 

          ně jen spokojeně usmívá… 
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          AUTOGRAMIÁDA V LOBBY 

 

          Tony Clifton prodává zástupu diváků svoje podepsané loutky. 

          Přichází na řadu pán s knírkem. 

 

                              TONY CLIFTON 

                         (zatímco se podepisuje) 

                    Rada za babku: problémy se ženskou? 

                    Cha! Musíš ji umět pohladit tam…, 

                    ty víš, kde myslím. Další! 

 

          Pán s knírem si pomalu sahá do náprsní kapsy. 

 

                              PÁN S KNÍREM 

                    Děkuji vám, pane Cliftone, vy jste 

                    opravdový muž. 

 

          Pán si strhává knír a vytahuje malou kamerku. Je tu opět Andy.  

          Natáčí si výraz uraženého Tonyho, jak odchází a lamentuje. 

 

                              TONY CLIFTON 

                    Tohle ti neprojde, Kaufmane!  

 

          Před kameru se Andymu cpe obézní žena, která je na řadě,  

          z legrace líbá jeho objektiv a směje se: 

 

                              OBÉZNÍ ŽENA 

                    A na svoji ztracenou lásku už jsi 

                    zapomněl, Kaufmane? 

 

          CARNIEGE HALL  

  

          v narvaném třípatrovém divadle chlapec-uvaděč s Andyho  

          očima povzbuzuje z podia diváky ve skandování.     

  

                              MLADÝ UVADĚČ 

                    Clifton je nejlepší! Kaufmanovi 

                    smrt! 

 

          Potom si chlapec-uvaděč nasazuje dalekohled a vidí, že černoši  

          dávají z publika varovný signál. Uličkou se k němu 

          vítězoslavně hrne Tony Clifton s Dr. Zmudou, který si chystá 

          svěrací kazajku. 

 

                              MLADÝ UVADĚČ 

                    Jaj-ky. 

 

          INT. DR. ZMUDEE'S PSYCHIATRIC SURGERY - DEN 

 

          Dotčená Maria běhá po klinice a hledá Andyho. 

 

          Dr. Zmudee si sotva ještě stíhá schovat pod stůl flašku 

          vína, když Maria rozráží dveře jeho ordinace. 

 

                              MARIA 

                    Žádám jeho okamžité propuštění! 

 

          Dr. Zmudee si odbrkne. 
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                              DR. ZMUDEE 

                         (s předstíraným překvapením) 

                    Ale, to už zase vy? Myslel jsem, že 

                    jsem vám říkal, že pokud si chcete 

                    své dítko převzít, potřebujete  

                    k tomu podpis obou rodičů. 

                    Jinak je to samozřejmě ilegální  

                    a musel bych to předat policii… 

 

          Zatímco Dr. Zmudee mluví, nevšímá si, že Maria už dávno zmizela 

          ve dveřích.  

 

          JÍDELNA 

 

          Andy se hádá u výdejního pultu se sestřičkami. Chlapci 

          s kelímky ve frontě na elixír se vztekají, že je zdržuje. 

                               

                              ANDY KAUFMAN 

                    Nesundám si sako a vůbec odmítám 

                    pít tenhle neznámý alkoholický 

                    nápoj. Co to vůbec je? 

 

          Maria přichází zrovna doprostřed jeho show; aniž by si jí 

          kdokoliv všiml, nasává brčkem červenou šťávu, připlíží se 

          ještě o něco blíž a plive Andymu přímo do obličeje. 

 

                              MARIA 

                    Červené! 

 

          Andy zavírá oči. Chlapci se hlasitě smějí a tleskají. 

 

                              MARIA 

                    Tenk you veddy much. 

 

          INT. NEW YORKSKÉ METRO - DEN 

 

          Maria a Andy sedí na sedačkách těsně vedle sebe. Maria 

          znepokojeně hlídá svého oslizlého Andyho. Andy zase pozoruje 

          chlapečka, kterému stéká po ruce zmrzlina. Ani jeden neuhýbá 

          pohledem. Maminka chlapečka kárá. 

 

                              MAMINKA CHLAPEČKA 

                    Nekoukej se tam tak, to není 

                    vtipné, ta paní je chudák. 

 

          Před Andym chrastí bezdomovec plechovkou, v níž je sotva pár 

          centů.  

 

                              BEZDOMOVEC 

                    Počkat -- tebe odněkud znám. Dal bys 

                    mi něco? 

  

          Andy vrtí hlavou. 
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             ANDY KAUFMAN 

                    Sorry, šetřím na film. 

 

                              BEZDOMOVEC 

                    Ahah, a o čem jako? 

 

                              ANDA KAUFMAN 

           (vážně) 

                    O mně. 

 

          Bezdomovec se popadá za břicho smíchy; pak se ale narovná  

          a zaraženě si Andyho znovu prohlíží. Andy vypadá ještě bídněji 

          než on sám. Bezdomovec se drbe na zadku, přechází  

          k chlapečkovi a po chvíli domlouvání nese Andymu zbytek 

          čokoládové zmrzliny. 

 

          Andy nadšeně líže a hltá celý kornout, což komentuje, aniž 

          by se podíval do očí dopálené Marii. 

 

                              ANDY KAUFMAN 

                    1:1, paní Daughterová. Já vždycky 

                    přijdu s něčím novým. Vy, Clifton 

                    ani ten váš cvokař mě nedostihnete. 

 

 

          INT. MARIIN OBÝVACÍ POKOJ - DEN 

 

          Andy sedí na gauči a počítá mouchy poletující kolem jeho 

          hlavy. Vstupuje Maria v plavacím obleku s ručníkem, kterým 

          si vytírá slanou vodu z vlasů, a zacpává si nos. 

 

                              MARIA 

                    Běž se také vykoupat. Neuškodilo by 

                    ti vyměnit si ten kostým. 

 

          Žádná reakce. Maria odsunuje masky, kterých v pokoji značně 

          přibylo. 

 

                              MARIA 

                    Tím mlčením ničeho nedosáhneš. 

 

          Andy z dlouhé chvíle prozkoumává gauč pod sebou. 

 

                              MARIA 

                    Celý tenhle dům jsem postavila 

                    podle tvého bývalého, tak doufám, 

                    že se ti aspoň líbí. 

 

          Andy nachází to, po čem pátral, bere si dálkový ovladač  

          a zapíná na televizi video uraženého Tonyho Cliftona, které 

          natočil na autogramiádě. 

 

                              MARIA 

                         (zvyšuje hlas) 

                    Samozřejmě jsem se na to mohla 

                    vykašlat a asi jsem měla, odhodil 

                    jsi mě k adopci jako nerozvážný 

                    dětský vtip. 
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          Andy se stejnou intenzitou přidává hlasitost televize. Maria 

          nad sebou ztrácí kontrolu a skoro až štěká: 

 

                              MARIA 

                    Věděl jsi vůbec, že kvůli 

                    posedlosti tebou se mi rozpadlo 

                    manželství?! Tohle je realita! 

                    Vlastní syn neví, kým je, a léčí se 

                    z toho, že jsem své zoufalství 

                    přenesla na něj!  

 

          Andy se zrovna baví scénou, kde Tony říká: „Tohle ti neprojde, 

          Kaufmane." 

 

          Maria vypíná obrazovku a vyhazuje ovladač oknem do moře. 

          Její vzteklý výraz se propadá ve smutné zamračení. 

 

                              MARIA 

                         (pomalu a tiše) 

                    Koho tu vlastně hledáš? Tohle je 

                    věk Tonyho Cliftona. Když jsem tě 

                    poprvé viděla, jak jsi mluvil  

                    o tom, že chceš být se mnou a -- 

                    Já to vzdávám. Ty patříš do šrotu. 

                    Počkám, až se vrátíš jako ten muž, 

                    co se postará, a ne jako třicet dětí 

                    bez chlapa. 

 

          Maria práskne dveřmi. Andy mlčky trucuje u vypnuté televize, 

          pak ho něco napadá a začíná se převlékat do plavacího 

          obleku.  

 

          MARIINA PRACOVNA 

 

          Tony se opile motá mezi hromadami zmačkaného papíru. Plíží 

          se zezadu k rozlícené Marii, která píše a píše, až jí z toho 

          poklesá hlava. Než Mariina hlava dopadne na desku stolu, 

          Tony se dotýká jejího krku svými prsteny. 

 

                              TONY CLIFTON 

                    Tak kdepak ho před Tonym schováváš? 

 

          Maria se rázem probírá a v rozčilení hází po Tonym kus 

          rozepsaného scénáře.  

 

                              TONY CLIFTON 

                    Klid, lásko. Tony šel akorát kolem 

                    a říkal si, že se staví, aby se 

                    poptal, co kolem vašeho dělají 

                    všichni ti cajti. 

 

          Maria roztahuje žaluzie. U moře je zaparkovaná skvadra 

          houkajících policejních vozů. 

 

                              MARIA 

                    Proboha! 
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          Maria probíhá obývacím pokojem s maskami, Andy je samozřejmě 

          pryč. Tony jí na prahu s máváním oznamuje: 

 

                              TONY CLIFTON 

                    Nezapomeň vyřídit Andymu, že se 

                    Tony chce usmířit a pozvat ho zas 

                    jednou do svojí show. 

 

          EXT. PLÁŽ - DEN 

 

          V moři plave Andyho sako. Policista se blíží k plačící Marii 

          se zápisníkem. 

 

                             POLICISTA 

                    Paní, vy víte něco o tom muži, co 

                    skočil z útesu, aby vylovil tenhle 

                    ovladač k televizi? 

 

                              MARIA 

                         (podrážděně) 

                    To je… teda byl… Andy Kaufman. 

 

                              POLICISTA 

                    Vy tedy budete, předpokládám, 

                    příbuzná. Měl kromě vás ještě 

                    někoho blízkého? 

 

          Maria si na něco upamatuje. 

 

                              MARIA 

                    Moment, Tony! 

 

          Maria se rozbíhá podél pláže. 

 

          Ohromený policista dává posunkem kolegovi najevo, že Maria 

          se zřejmě zbláznila. Oba policisté schovávají zápisníky do 

          kapes a vrací se po útesech nahoru k vozům, zklamaní. 

 

          EXT. OSVĚTLENÉ PARKOVIŠTĚ - NOC 

 

          Nad lampami visí zaprášený billboard: "Tajemství bývalé 

          hvězdy, Andyho Kaufmana: byl jsem přes 30 let zamilován do 

          osoby, kterou neznám".   

 

          Maria přechází k zaparkované limuzíně, u níž poklidně 

          rozmlouvají dva staříci. Maria ani nezastaví a hned se do 

          nich pouští:  

 

                              MARIA 

                    To sis vážně myslel, že se vrátíš 

                    jenom na měsíc? Zjistíš, že tě 

                    nikdo nemá rád a utečeš jako 

                    zbabělec? 

                         (nabere dech) 

                    Pokud si vzpomínám, to už tady 

                    kdysi bylo! 

 



14 
 

 https://www.facebook.com/Revival-Muze-na-Mesici-554682754680303/ 
 

          Andy s Tonym zadržují smích. 

 

                              ANDY KAUFMAN, TONY CLIFTON       

                    Ne, uvolni se, Mario. Tohle byla 

                    taková soukromá show pro tebe. 

                    Sranda, ne? 

 

          Z limuzíny vystupuje černoch a obranářsky se staví za 

          Andyho. 

 

          Maria se teď pro změnu obořuje na Tonyho: 

 

                               MARIA 

                    Ty se nemáš co smát, tlustočerve. 

                    Obelhával jsi Andyho a dokonce  

                    i jeho diváky. Ale nemysli si, že to 

                    jeho dcera taky nedovede ještě lépe. 

 

          Maria si z ničeho nic sundává z obličeje masku. Tony se 

          rázem přestává smát. Před ním stojí dva naprosto identičtí 

          Andy Kaufmanové, oba ve stejném plavacím obleku. 

 

          Tony hledí z jednoho na druhého a nemůže se rozhodnout, 

          který je ten pravý. Obdobně zmatený je i černoch. 

 

                              PRVNÍ ANDY KAUFMAN 

                    Nevěř jí, Tony, ta mrcha si mě 

                    nastudovala. Já jsem pravý Andy. 

                    Tohle je fake. 

 

                              DRUHÝ ANDY KAUFMAN 

                    Kdo by nazval svoji dceru mrchou? 

                    Zajímavé, že před nedávnem ses 

                    snažil být Tony! 

 

          Andyové se na sebe vrhají a povalují se na zem. Wrestlingová 

          podívaná přiláká i děti ze sousedství, které se sem sbíhají  

          s otevřenými ústy. 

 

                              ČERNOCH 

                         (nemá co na práci) 

                    A na co vy koukáte? 

 

                              DĚTI ZE SOUSEDSTVÍ 

                    Nás si nevšímejte, my jsme jenom 

                    děti ze sousedství a koukáme se, 

                    jak to dopadne. Já bych si zvolil 

                    dobrého Andyho, ale brácha říká, 

                    že ten zlý je lepší, tak nevím...  

 

          Tony si mne bradu, pak podává černochovi přátelsky 

          ruku a poděkuje Mariiným hlasem: 

 

                              TONY CLIFTON 

                    Konečně nápad! Tony musí hledat 

                    úplně jiný typ diváků. Zatím se tu 

                    bavte, hoši. 
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          Andy drží Andyho hlavu jako ve svěráku a drhne mu pleš tak 

          silně, až z toho oba slintají. Tony se ještě vrací, aby 

          dodal: 

 

                              TONY CLIFTON 

                         (opět Mariiným hlasem) 

                    A mimochodem, Tony si myslí, že 

                    jste rozkošní. 

 

          EXT. OSTROV V KASPICKÉM MOŘI - DEN 

 

          Maria stojí před klidným mořem s mikrofonem v ruce. 

 

                              MARIA 

                    Vítám vás, milé děti, zpátky na 

                    ostrově Caspiar, kam přistál Andy 

                    Kaufman, o kterého již nikdo ve 

                    Státech nestál. Alespoň si odsud 

                    dovezl na památku malou trofej. 

 

          Andy se ve skafandru souká z malé lepenkové rakety na ještě 

          menší papundeklový ostrůvek. Andy si vytahuje popdpisovou 

          loutku Tonyho Cliftona, rovněž ve skafandru a společně 

          zpívají chraplavý duet za zvuků vzdálených konga bubnů: 

 

                              ANDY KAUFMAN, LOUTKA 

                    HERE WE CAN FINALLY SING ALONG WE 

                    AIN´T NOTH-IN BUT A HOUND-DOGS 

                    A-JUST A-CRYING ALL DA TIME. 

 

          Andy hýbe kolenem. Tonyho loutka hraje na neviditelný 

          hudební nástroj. 

 

                              ANDY KAUFMAN, LOUTKA 

                    A-WELLA-WELLA YEAH WE HAIN´T NEVAH 

                    CAUGHT A RABIT. 

 

          Zvuk konga bubnů se blíží. Andy a Tonyho loutka si na sebe 

          při zpěvu ukazují prstem. 

 

                              ANDY KAUFMAN, LOUTKA 

                    YOU HAIN´T NO FRIEND OF MINE 

                    Dada dada dada dada dadada 

                    YAAAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

 

          Černošští domorodci se řítí na scénu, nebubnují však na konga 

          bubny, ale na rezavou popelnici, do které Andyho vhazují  

          a zapalují pod ní oheň. Andyho tělo mizí pod hladinou vařící 

          se rudé šťávy. 

 

                              ANDY KAUFMAN 

                         (z posledních sil) 

                    Paní Daughterová! Paní Daughterová! 

 

          Bublání. 

 

 



16 
 

 https://www.facebook.com/Revival-Muze-na-Mesici-554682754680303/ 
 

 

          Černochy střídá sbor dětí. Tančí rituální tanec kolem 

          popelnice a recitují: 

 

                             SBOR DĚTÍ 

                    Tohle byl malý Andíček - zapláče 

                    nejeden fanoušek – ve vzpomínce si 

                    ho můžeme vyvolat – ale raději  

                    v současnosti to nedělat – přátelé 

                    smutněme jen chvilinku – s živými  

                    z reality spojme se na linku. 

 

          Děti vytahují transparent s odkazem na "www.kaufmanlives.com" 

 

          INT. DR. ZMUDEE'S PSYCHIATRIC SURGERY - STUDIO - DEN 

 

          Kamery a reflektory zhasínají. Maria tleská a hvízdá zpoza 

          obloukové lampy. 

 

                              MARIA 

                    Výborně, Andíku, teď jsi můj 

                    vysněný muž ty! 

 

          Z bublající popelnice však dlouho nikdo nevylézá. 

 

          Maria znejistí, proráží černochy odnášející papundeklový 

          ostrov a shýbá se nad popelnicí, zrovna když voda 

          exploduje a celou Marii nahazuje. Rozmočený kostým 

          Andyho Kaufmana se trhá a pod ním se směje Andík, malý 

          Andyho vnuk.  

 

                              ANDÍK 

                         (zvolá) 

                    Volím si postavu synka! 

 

                              MARIA 

                    A já si volím postavu mámy! 

 

          Maria Andíka hrdě objímá. Dr. Zmudee se k nim přisunuje  

          s přípitkovým panákem a Andík si vesele plácá s jeho volnou 

          rukou.   

 

                              DR. ZMUDEE 

                    Výborně, Andíku, konečně je po něm! 

      Dědeček Andy by na tebe byl hrdý. 

      Tady jsou ty praktické žerty a podfuky 

                    úplně v pořádku. 

 

          Andík doktorovi nadšeně líčí: 

 

                              ANDÍK 

                    Už vím, jak to použijeme v dalším 

                    díle. Zůstanu žít pouze já, máma  

                    a ještě někdo, to teprve vymyslím… 

 

          Maria se od nich odpojuje a vrací se ke kamerám, kde vyplácí 

          z peněz srolovaných v prstenu Michaela Kaufmana, Jima 

          Carreyho a Lynne Margulies. 



17 
 

 https://www.facebook.com/Revival-Muze-na-Mesici-554682754680303/ 
 

 

          Dr. Zmudee hladí Andíka po hlavě. 

 

                             DR. ZMUDEE 

                     

                    Jak se uzdravíš, můžeš v soutěži 

                    pokračovat. Avšak teď si tě tady 

                    zase na měsíc nechám a budeš si 

                    hrát se mnou, ano? 

 

          Chlapec ustává ve svém veselí a hlasitě protestuje. 

 

                              ANDÍK 

                    NE!!! 

 

          Dětští komparzisti se zastavují v půli cesty do svých pokojů 

          a ohlížejí se. Maria nevěří svým očím. Chlapec s napřaženou 

          rukou ukazuje směrem ke dveřím. Dr. Zmudee si leští brýle. 

 

                              DR. ZMUDEE 

                         (vyděšeně blekotá) 

                    Pan Daughter. 

 

          Andík odhazuje kusy kostýmu a běží tátovi naproti. 

 

                              ANDÍK 

                    Táta si pro mě přišel, už nikam 

                    nemusím. Mami, podívej, kdo přišel! 

                    Táto, táto! 

 

          Pan Daughter líbá Andíka na tvář a usmívá se na Marii. 

 

                              PAN DAUGHTER 

                    Viděl jsem vás na internetu, vy 

                    moji dva Kaufmani. 

 

          Dr. Zmudee zdvihá ze země rozbitou loutku Tonyho Cliftona  

          a pokouší se ji znovu složit. 

      

         THE END 


