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MAJSTER: Chlapi, tu je to. Treba vykopať kanál 10 metrov dlhý, 2 metre do 
hĺbky. Je to jasné? Bohužiaľ, statik nám nepovolil zbíjačku, takže všetko 
pôjde ručne. Vezmite si krompáče a lopaty. Ale chlapi, máte na to iba 6 hodín, 
tak sa snažte. Po vás príde iná partia položiť potrubie, zajtra večer to musí byť 
zasypané. Chlapi, peniaze dostanete hneď po šichte, takže si môžete po robote 
vypiť. Však Gusto. 

HLASY: Áno, to je super. 
DEŽO: Vedúci, kedy bude svačina? 
MAJSTER: Dežo, ideme bez prestávky, najete sa až po šichte, máme málo času. 

Ale chlapi, 15 eur na hodinu. Tak poďme na to. Dofajčiť a berte náradie. 
 (Lenivo kopú.) 
 Ale chlapi, takto to nevykopete ani do Vianoc. Poďme svižnejšie. 
 (Telefonuje.) 
 Áno, pán riaditeľ, začali sme, všetko v poriadku, áno, áno. (Dotelefonuje.) 
 Chlapi, tak o chvíľu príde riaditeľ, tak to zrýchlime.  
RIADITEĽ: Zdravím vás, Marián. Tak ako to ide? 
MAJSTER: Snažíme sa. Ide to, pán riaditeľ. 
RIADITEĽ: Marián, peniaze budú až zajtra... 
MAJSTER: Ó, pán riaditeľ... 
RIADITEĽ: No tak im sľúbte 20. Banka nám nepreviedla financie. 
MAJSTER: Budú frflať. No nič. – Chlapi, stojte. Chlapi, bohužiaľ, peniaze budú až 

zajtra. 
HLASY: Ale vedúci, to je podraz, sľúbili ste. 
MAJSTER: Chlapi, 20 eur na hodinu, tak poďme, Fero, Gusto, Dežo. – Pán riaditeľ 

spoľahnite sa, výkop bude včas hotový.  
RIADITEĽ: Spolieham sa na vás, Marián. (Odíde.) 
 (Prichádza projektant.) 
PROJEKTANT: Čo to tu robíte? Čo to tu robíte? 
MAJSTER: Kopeme kanál. 
PROJEKTANT: Ale ten mal ísť na Kukučínovej, toto je Chalúpkova. Kukučínova 

je vedľa, zasypte to. 
MAJSTER: Preboha, veď ma zabijú. 
PROJEKTANT: To je váš problém. Rýchlo sa presuňte. Dovidenia. (Odíde.) 
MAJSTER: Ale už je to skoro hotové. – Chlapi, stojte, nekopte. Stala sa chyba. 

Mali sme kopať o ulicu ďalej, treba to zasypať. Je mi to ľúto chlapi. 
HLASY: Ty chrapúň jeden! No počkaj! Ja ti dám! Ty sviňa! 
MAJSTER: Chlapi, nebláznite, mám ženu a deti, pomóc! 
 
 


