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„(…) My vo vašom veku sme mohli hory prenášať.“

„A preniesli ste?“
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„Šikovné balkóny.“

„Pekné sú. Široké.“

„Aj stropy sú tam iste vysoké.“

„Hej. Vtedy sa na stropoch nešetrilo.“

„Veru. Ale teraz sa šetrí na všetkom.“

„Uhm.“

„Pamätám sa, že vtedy vždy na prvého apríla bolo zníženie cien. Všetko bolo lacnejšie.“

„A teraz naopak – všetko je drahšie.“

„Hej. A všetci nadávali na Stalina.“

„Však nadávať je jediné, čo my vieme.“

„A on vyhral vojnu, upevnil krajinu. A všetko bolo lacnejšie. Mäso bolo lacnejšie. Vodka stála tri ruble. Ba
ešte menej.“

„A bol poriadok.“

„Pravdaže. Oneskoril si sa o dvadsať minút – pred súd.“

„Tuším o pätnásť.“

„O dvadsať. Moja nebožka žena raz na jar utekala cez Ural po kryhách, aby stihla do fabriky. Pokazil sa au-
tobus a ona utekala. Tak to bolo! A dneska, kto bude utekať?“

„Škoda slov.“

„Vravel mi jeden známy majster, že vošiel do šatne a tam celá brigáda mastila domino. Povedal im, nech
idú makať. A oni ho dodrbali.“

„Úderníci. Len chľastať vedia.“
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„Keby tak celú brigádu strčili do basy, druhí by hned začali makať.“

„To je jasné.“

„A teraz len pijú a flákajú sa.“

„A kradnú. (…)“
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„(…) Všetci predavači kradnú.“

„A ešte ako. Tí majú všetko, všetko! A pulty sú prázdne.“

„Jasná vec, majú svojich klientov. Ty mne, ja tebe.“

„A nám figu drevenú.“

„Raz som sa šiel sťažovať na predavačku, že mi vynadala, šiel som k riaditeľovi a tam stál iný rad – na
trvanlivú salámu!“

„Len pre vyvolených, hej?“

„No jasné. Vravím: aj mne dajte. Inak vás všetkých udám! Bol som zlý ako čert! Čo mali robiť, dali aj mne.“

„Jasné, že dali. Sú to samí poserovia.“

„Dali mi dve štangle, len tak fiklo.“
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„Tie holuby vychovali pre festival. Vraj ich vtedy nad štadiónom vypustili mraky. A tie buď od strachu,
alebo bohvie od čoho, začali vo vzduchu srať. Rovno ľudom na hlavy.“

„No a čo?“

„Taký mrak si krúži nad štadiónom a serie, kurva! Sranda!“

„Nedomysleli to…“

„A pod nimi všetci spievali. A potom tých holubov vysávali takými ventilátormi, takými turbínami. Lebo
ich bolo strašne veľa. Podochli a smrdeli. Boli z toho epidémie…“
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„Práve sa vrátil z Ameriky.“

„A ako je tam?“

„Všelijako…Majú tam veľkú zločinnosť. Po ôsmej večer je lepšie nevychádzať von…Vecí a vecičiek, aké len
chceš. No musíš drieť ako kôň.“

„No iste. Nič nie je zadarmo.“

„U nás sa môžeš prechádzať hoc aj celú noc…“

„Ani by som nepovedal. V našom dvore boli za tri roky dve vraždy. Lúpežné.“

„To sú náhody…“

„Iste, iste! Obyčajné náhody.“

„A najmä Američan sa v kuse niečoho bojí – že ho vyhodia z roboty, že mu niekto znásilní ženu, že mu
ukradnú auto… furt má strach…“

„Zato tam nemajú takéto rady…“

„Rady tam nemajú, to je pravda…“

„Tam musíš makať, a u nás môžeš prísť do roboty opitý a pohoda.“
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