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Dva lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do práce a z práce. Ranní únavy, podvečerní letargie, 
rachotící vozy, všude plno lidí, mlčící hlavy plné problémů a otázek. Peníze a manželství. A přece... 

Dva páry očí se v této spleti nádražního ruchu setkají. Znovu a znovu se na sebe dívají. A stane se ta 
nejkrásnější a nejjednodušší věc na světě – zamilují se do sebe.

Muž a žena, dva lidé ve středním věku. Už si mysleli, že svůj život dožijí starostmi v práci, péčí o už 
beztak dospělé děti a v manželstvích, na něž si už dávno zvykli. Bláznivě si užívají ten stav počáteční 
zamilovanosti, jsou jako děti. Měli za to, že něco takového už nedokáží, že se jim to už nemůže stát. 
Ale láska je doběhla. Než přijede, či odjede vlak, neexistuje nic než oni dva. Jsou nádherní i komičtí. 

Ale když se souprava pohne, začíná návrat do života. Jsou v něm jejich zákonití partneři, výčitky 
svědomí, strach udělat rozhodující krok.

Hra Zamilovat se... není svým tématem prvoplánová komedie, ale je v ní obrovské množství humoru 
pramenícího z prosté lidské snahy o výsadu šíleně se zamilovat i v „seriózním“ věku. Navíc oba 

protagonisté se představí ve dvojrolích milenců i manželů, což znovu s humorem potvrzuje starou 
známou pravdu, že člověk stále hledá a potkává ty samé typy svých protějšků.




